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आगनन्दवनविद्यातिसुमनाभिः सुसस्कुता । 
सखुच्णाऽङ्कितभव्यामरातपनच्चपरिष्कृता ॥ १॥ 
चोखम्बा-लस्कतन्रन्थमारा मञ्ज्ञुखदशेना । 
रसिकालिकुर कुयादमन्दाऽभ्मोदमोहितम् ॥ २॥ 
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नारभ्याधीतन्यायेनान्वयः परिकरप्यते । अत एव तस्पैमाव्य- 
संयुक्तस्य विश्जिदादेः स्वगफलकरप्यनम् । अन्यथा भरकरणा 
दश्च) ङ्त्वापत्तः । 

नचवपपिं विन्वाजप्पृतरे भावेनः अन्यानङ्गस्यव -व्य्नादिः वि 

श्वजिदङ् स्यादिति फरकरगनाप्रिषयाभावः।यज पृवततरं विवि 
कमे पुरस्कारेण वाचनिकषंख्यादिरूपगुगाम्नानं तत्र त 

वितस्प तिष्वजितः पूर्वोत्तरपाविफषाङ्गलरस्य दद्गाङ्गत्वस्य व् 
आका ङूतानुदतेकामातेन वकतुभजकयत्वात् फलकरपनापपत्तेः 
अतश्च प्रकृतेऽपि बहुभि्निविन्पन्तरः व्यत्रधानाव् प्रकरणातिच्छे 
दोपपत्तेरचराङ्गस्यानरभ्याधीतन्यायेन सातिधेन्यङ्गलोपपचे 
नोपवीतविधों परकरणानुदत्तिः । 

वस्तुतस्तु अन्तरानूच्यमियादा सामिधेनीपात्रवाचिपश- 
भावात् अतुवाक्याथनुवचनसाधारण्येन सवंभङताङ्गानुषचन- 
सा्ोदेशेन गुणविधानात् न वैस्सापिधनी पकरणानुदृचिक्षङ्ापि । 

यदपि चान्त()ददा वे सामिषेनीरनूरमेर्याचयवादे सामिधे. 
नीकीतेनं तदप्याधारस्तु्पथलात् न सापि नीपकरणानुरत्तिध्र- 
चकम । नवेव अकरणाभवे तासापाश्रयतस््रानुपपत्तेः कर्थ 
काम्यवाक्ये तदाश्रितस्य गुणस्य फलाथेतेन विधानोपपत्ति- 
रिति वाच्यम् । आश्रणरामन तजानुषचनान्तरस्येव संख्ादि- 

विशिष्टस्य (र)रेबत्यिकरणन्यायेन गुणात् भिन्नस्य फटे बि. 
ध्यज्खीकारात् तस्थ च सख्यायुक्कानुवचनत्व साशृश्यात् ¶चदश्च- 
सेख्यायुक्तायुवचनप्रह्ृतिकलावगतेः तदीयचा चरिरभ्याप्रादि- 

धघान्तराणां च पभ्राप्टयुपपात्तिः 
नतु पद्धतावन्ुवचनस्व द्वितीयया उहकसस्काराथेरवावग- 

१. ते. सं. २-५-१०. २. पू. मी. २-२-१२. 
२६ 
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२०९२ नीभांसाक्रोस्तुमे [ उपवीताधिकरण- 

मात् अ्मिसपिन्धनयकाश्चकानागृचां प्राधान्यनातिदेश्ञायामः । 
न चानुवचनस्य कक्दस्काराथेसेन विधाने उदेर्यविरशेषणीमु- 
तायास्संख्यायाः अविवक्चापत्तिः। एकादशानामचां भक्तौ 
समास्नातानां परथमोत्तमतिरभ्यासेन पाञटहयस्प पराप्चस्ेने- 
छापत्तेः ! न च पाश्चदश्यविध्यमावे अनारस्याघीतश्ाप्रदश्यस्य 
ऋगभ्यासेन ऋगन्तरागमेन बा परक्रुतावेव निषेशोपपत्तेः तञ्य- 
दत्य पाखदक्याविष्यावरयकत्वपिति वाच्यम् । तहिं उच्चारण- 
र्परस्या्थाभिधानरूपस्य वातुवरचनस्य समन्त्रान्तरेष्विव न्याया- 
देव भ्रः तदनूद्य सापिधन्युर्शेन पाश्चदर्यविधानाोपपत्तेः । 
सर्वथा भरद्ताष्टचां पराघान्यादतिदेश्चायोगः । 

यथ्यपि च तासापनुदचन पति गुणत्वं स्यात् तथाप्यनु- 

वचनफला्निषमिन्धनपकाक्कत्वेनेष तत् सामथ्यीत् स्यात् । अ- 
तश्च द्वरछोपाद् विकतो तद्धाधः, प्रतिष्ठापरतया ऊहो वा प्रसत 
ञ्येत, ततश्च निस्यालुवचनस्य पसङ्सिद्धवक््यमाणा विरुदे. 
तेति चत्, न; यत एवात्र सवं सम्मवत्पासचिकं तत एव वाक्यतरै- 
व्यथ्य॑परिहाराय सक्तुन्यायेन विनियोगयङ्गं भकरप्य सा- 
मिधेनीमुणकानुवचनस्यैव सावथ्यपरिकलस्पिताश्चसपिन्धनार्भ- 
त्वेन विध्यद्ीकारात् । 

न च साप्दरयन्यादुत्तिफलकपाखदश्यविधानेनाथदत्ता । 
अनारभ्याधीतस्य साप्तदर्यस्य विङ़तिपरस्वेनाप्युपपत्तौ प्राङ्क 
रणिकमन््राणां अभ्वासस्य ऋगन्तरागयस्य वा कखयितुपश्च- 
क्थत्वेन तस्य भछतो मसक्त्यथावात् , परसक्छावपि वा (३)पप्न- 
दश्च वैश्यस्येति वैशयनिपित्तकसपप्रिदश्यप्रिधतैयथ्यपत्तेः तद 
ठेनेव व्याहृत्तििद्धेश्च । एवश्च धाकरणिङेन पा्चदश्येनानार- 

०० ज ज 

२. तै. सं. २-१९-९. 



सिद्धान्तः | तुतीय!ध्यायस्य व्रथद्ः काद्; २०३ 

भ्याधीतसाप्दरयवाय इत्याद्यधिकरणानि पाजद्श्यविधि कृत्वा 
चिन्तया प्रचयशिषटपाकरणिकमन्रपाच्चदहयपरतया द्रष्टव्यानि । 

अत एुवानारभ्याधीतस्य स्घदहयविषेः पित्रविन्दादि- 
प्रकरणस्थविधिना उपसंहारवत् वेहयनियिक्तकविधिना उपस- 
हारशङ्गापि इष्टापस्यैव परिहृता । अत्थ पाञ्चदश्यस्य भरतौ 
पिध्यभावात् अनुवचनस्यैव सापिधेनीयुणक्कस्यायेकमेतया वि 
ध्य॒वगतेः युक्तो पिङ्त्यथानुवचने कऋचापतिदेश्चः । गुणत्वम- 
पिच तासां नातुवचनफर्पकाक्षकतया, अपित्वनुवचनजनकत- 
येव खाथव्राद् । अतथ न तद्रःरलोपाद्वाधः उह वा । 

नत्वेवं फलाथस्यातुवचनान्तरस्य बदहिःक्रत्वप्यनुष्टानोपपत्तेः 

करतुप्रकरणास्नानैयथ्यपत्तिः। न च परकृतं अनुशञब्दवाच्पस्य 

(१)८नमः प्रवक्ेः इत्यादि परमयुक्तनिगदानन्त यस्याप्यङ्खत्वन 

विक्तौ तस्ातिदेरेन पष्ठः परषयुक्तनिगदाक्षेपायोगात् अन 
न्त्यासम्मवेन बदहिःक्रतु भयोगातुपपत्तिरिति वास्यम् । तस्य(२) 
«पञ्चजना पम होत्रं जुषध्वं तदद्य वाचः परथमं पक्लीय'' इत्या- 

दिवाक्यपयौलोचनया करिष्यमाणसर्वकमोयेत्वेन सामितरेनीमा- 
त्राथेत्वेन वा पभरवक्चादिभाथनापरत्वावसायात् सापिषेन्यङ्गख- 
स्यापि सत्वेन बहिःक्रतु भयःस्यत्वोपपक्तेः । 

नचैवमपि अनुवाक्यादिवत् “अग्नये समिद्धयपानायातु 
बरही'ति भषानन्तयेस्यवानुशब्दायथत्वावसायात् तस्य चा्ेसमि- 

न्धनथाकाक्षकस्य बहिःक्रतु भयोगायोगात् वदानन्तयकभा्थेमतु 

वचनान्रस्यापि कतुमध्ये पयोगो पपत्तिरिति वाच्यम् । तस्यापि 
स्वफ़खाथमनुवचनानुज्ञापनरूपस्याङ्गस्य विकृतावृहेन भयोगो- 
______---__-~______~_~_~_~~_~_~~___-____~_---_~_~_~_~_~___्______्_्_ ~ 

१. आदव. भ्रौ. १-२-१९. २. आव. श्रौ. १-२-१. 



२० री मवंसाक्रोस्तुमे | उपवीताविकरण- 

पपत्तः वहिःप्रयोगऽप्याक्षपमम्भवादिति वाच्यम् । अनुक्षाडदे 
उत्तरकाखताचिना पाङ्मामिधेनीभावनायां तदङ्गभुतपवपदायां 
तरकारत्वस्य विदहितस्ात् पृप्रपदाथस्य च परप्रयुक्तस्याक्षप्तुः 
मशषकयत्वेन तदुत्तरकाङत्वासम्भवात् बहिःक्रतु प्रयागातुपपत्तेः । 

न च पाठमाप्तपुवपदाथांनन्तयंङूपस्य क्रमस्यातुशब्देना- 
तुवादाद् तदभावेऽपि च विज्तो टुपतपूरपदाथोन्तरमाच्युच्तर- 
पदायोनुष्ठानवत् बहिःक्तु भरयोगे परधानभुतानुवचनपात्रस्या- 
जुष्ठानो पपत्तिरिति वाच्यम् । विक्रुतो पदाथपाप्यनन्तरं प्ाप्स्य- 
मानस्य क्रथस्य कयप्प्यसम्भवेन ते विना पदाथालुष्ठनेऽपि 
इह भरकर णपध्याम्नातस्व वैकृतानुवचनस्य क्रतुषध्थग्रयाभेनापि 
क्पायुग्रहसम्भवे काम्यपरधानमाज्ानुष्नातुपपत्तेः क्रतुमक्रणम- 
ध्याचुष्ठौयपानवैढतानुवचनेनैव प्रसङ्गात् भङतानुवचनकायसिद्धः 
न तस्य परधानानुष्ठानापत्तिः 1 अतश्च काम्यकस्पेष्वपि सापिषे- 
नीधरकरणानुदटत्यनपेक्षणाद् न तदनुरोधनःप्युपवीतक्रिधौ तदनु 
ठृतिरिति न साभिधेनीमात्रङ्गमुपवीतम् । 

न च तहिं काम्याङ्खपेवास्तूपवीतम् । तेषां कर्वस्वेनानु- 
पहताकाङ्क्षाणायुजीवना्यं दशेपृणेमासादिष्विव सन्द॑शषानपे- 
क्षणात् । पूरबोत्तरावरधिखेन हि तत्र कचित्सन्दंशोऽपेक्ष्यत । न तु 
तदुज्ीवना्थ॑र्। अप्रतिबद्धलात् । पू्वोत्तरावधेस्सिह वाचनिका 
रेव सिद्धेः न सन्दंशापेक्षणमिति वाच्यम् । तेषां विद्तिलेन 
कलपोपकारपङ़्ताङ्गनिराकाडक्षलात् भरादतङ्गानुवादेन पराङ्घ- 
ताङ्गसम्बन्धिगुणवियिमध्यपातेन वा विधिं विना प्रकरणेन अरः 
हणायोगात् फर्वतोऽपि व्यापकपहाप्रकरणश्थ्यपातेनाकाङ्क्षा- 
वश्यं गावा । अतश्च सिद्धं उपवीतस्यान्याङ्गलासम्मतात् म 
हापरकरणाह् दशेपणेमासाङ्त्वम् । 



सिद्धान्तः | तृतीयाध्यायस्य प्रथमः फादः | २०७ 

परयाजनं अस्यापि कतुरेरयग्य्ापादकलरेन तत्सस्कार- 
त ० = व € त्वात् पूवपक्षे सामिधन्यारम्मे तत्करा, सिद्धान्ते दक्ेपूणेपासप- 
क भ © @ ^~ ५ (~ क 4 योगारम्भ तत्के भिर्पवीतमनुष्ठेयमिति द्रव्यम् । घज स्पष्टम् ॥ 

इत्येकादश्चमुपवीताधिकरणम् ॥ 
पी 1 

द्र थ दादश वारणादान सबैयज्ञायेत्वाधिकरणम्, ( ¶ २) 

पू- गुणानां च पराथैत्वादसम्बन्धस्सम- 
त्वात् स्यात् ॥ २-१-२२ ॥ 

( विषथसंक्चायो ) 
आधानपरकरणे पदमानेष्टिसन्निषो (१) शवारणो यज्ञावचरः 

स्यात् न स्वेतेन जुहुयात् , वेैकङतो यज्ञावचरस्स्याद् जुहृयादेवै- 
तेने"ति श्चुतम् । तत्र अवचयेते अनुष्ठीयते अनेनेति व्युत्पत्या 
अवचर शब्दः साधनवाची । अतश्च वारणवेकड्तनात्योः बा- 
क्येन यङ्गदेदोन विधानं पृवेषाक्ययोः । साक्षाच्च जात्या तदा 
धारकाषुन वा द्रव्यान्तरावरुद्धयन्तासम्भवात् तदङ्गभुतथृक्षेपत- 
दतिरि क्क्रियाणां वकते वारणे च द्रारस्वेन विधानसुत्तरवा- 
क्ययोः । न्थायसुधायां तु वेकङ्तस्य सवंक्रियाथेस्व मिदयुक्तम् । 

तत्र च यज्ञक्नब्दनाधानाङ्गपवमानीषएमालभ्ुदृश्यत्व नोच्यते 
षिवा यज्ञपात्रमिति सन्देहः । साधनत्वस्यात्रावचरशब्देनो- 
पादानात् कृदन्तस्ेन सुख्यश्चुतित्वायावेन गोणश्चुतित्वात् पादा- 
ध्यायसङ्खतिः । अनन्तरा तु उपवीतस्य दृरस्यसापिषेन्यस्तम्ब- 

१. मे. स. १. ७-७. 



२०६ मीमांसाकोस्तुमे [ बारणाधिकरण- 

न्धेऽभिहिते पात्राणामपि तद्वदेव दूरस्थपवमानेष्टिसम्बन्धमा- 
जनिराकरणात् प्राङ्क | 

( पूवयः ) 
तजर वाक्येन वारणवेकङ्तयोः य्ञादेरोन विधानेऽपि यज्ञ- 

रूपे आनथेक्ययपतक्तौ अपूर्वस्ाधनलक्षणार्थे प्रकरणानुभवेशे 
प्रसक्ते भक्ता पूत साधानस्याधनस्य यज्ञत्वाभावात् तसिन्नेवान- 
येक्यपरसक्तो भकरणात्तद ङभूतानां पवमनेष्टीनां ज्ञत्वात् तत 
एव प्रङतापूर्वोपकारकत्वसम्बन्धेन यज्ञपदेनादिक्य वारणादि 
विधीयते । यद्यपि हि पवषनेष्टीनां प्रदेश्ान्तरपठिततात् न 
विशिष्याधिकारोऽस्त्युपस्थापकः, तथापि परधानाधिकारेणैव 
प्रधानाक्षि वाधितेन तत्सम्बन्धिपवमानेष्टूयुपस्थापनाद्ानयकय- 
तद ङ्न्यायेन वारणादेस्तदथेताविसेधः । इष्यते च पन्चत्रयवा- 
वदानसम्बन्धिनो पनोतामन््रस्य महाभकरणात् ज्योतिष्टोमे भ्रा 
प्रवानथक्यतदङद्ून्यायन तदङ्गभूते स्वरूपणासनहतञपि सव- 

नीये पराधिः । अत्त एव तव्या्यं 'यद्यप्यन्यदेवस्य! इति वच- 
नमिषटमर् । तस्मात् स्वतोऽनुपस्थापितस्यापि प्रधानाधिकारेणो- 
पस्थित्वात् पवमनेषटिपात्रायेतवं बारणदेरिति पप्ने - 

( भाष्यकारीयस्सिडान्तः ) 

भास्यकारणतावदव सद्धान्ततम्-सत्य पवमान नामा 
क 

धानाथस्वे पात्राणां तत्र निवेशो युक्तः ! तासां तु (*)"यदाहवनी- 
य जुहाताः वतिवचननार्न्युत्पत्यथत्वावगमात् आधानेन सपप्राधा- 

न्यावगतेः आनयक्यतदङ्कन्यायाभविन आधानपरकरणपाठितानां 
पत्राणां पवमानेष्टिषु निवश्चा युक्त इति । तस्यारपाक्चषयः- 

१. त. बा. १-१-१० 



। सिद्धान्तः} दहतीषाध्यायस्य परथप पद् | २०७ 

यद्यप्यनारभ्याघीतेन *यदाहदनीय जुदहोती' त्यनेन नं पवपा- 
निष्ठीनामग्न्यङ्गत्वं परतिपन्तं शक्यम् । सप्तम्याः द्ितीयांलक्षणायां 
पपोणामावात् , पदमानष्टिवत् क्रतवन्तराणामप्यङ्गत्वरापत्तं तेषां 
नष्फछत्वापत्तश्च । नचानारभ्याधीतस्य वाक्यस्य प्रक्त्यथेत्वादि 
ह्।तिदन्चनरििनिपाप्रावरिद्धसनाङ्त्वाखम्मवेऽपि प्राधान्यकर्पना- 
पपत्तिः । अधराङ्तकायेकारितापत्तः, ओंपदे शिकेन पकरणावगता- 
धानाङ्गत्वेन वद्धाधास्च । अन्यथा विडदजिदादिवत् पवपानेष्ठी- 

नापि फलकदस्पनया अभ्न्यङ्त्वस्येवानापत्तेः, तथ।प्यनारभ्या- 
धीततव्यनाधानपरकरणाधीतवराक्येन सर्वेषापाघानाङ्गतया संभा- 
ठयमानानां पृणोहुत्यादिषपानां . साक्तादाहवनीयाङ्गत्वावगमात् 
पवमानेष्टठीनापपि तदङ्गत्यावगतिः | अत एव तच द्वितीयार्थे 
सप्ती । आहवनीयस्यादिद्धलेन होषाङ्गत्वासभवात् । अतथो- 
भयोरप्याधानपवमानेष्व्यारग्न्यङ्गस्वात् = परस्पराङ्ाङ्गियावामा- 
वेनान्थक्यतदङ्गन्यायासमवात् वारणादेः. स्वतोऽखननिहिताघु 
पवमानेषटिष्वेव निवेदना तुपपत्तः वाक्येन सवेयज्ञायेत्वमिति ॥ 

` वा्तिककारस्तु-अश्रुतवाक्यकस्यने भरषाणायावात् क- 
स्पनेऽपि वा तेन यज्ञरूपाणां पवमनेष्टीनां आहवनीयाङ्गत्वासु- 
पपत्तः तासापाधानाङ्त्वपेव । अत एव कल्पितेन . वाक्ये 

नाधानङ्गभूतरनापेव पूगांहुस्यादिहासानामाहवनीयाधिकर गल- 

सिद्धिः) नतु तेषां प्ाक्तादाहवनीयाङ्गत्वम् , सक्तम्या द्विती: 
यायटक्षणायां भरमाणामावातू् । अत्त एव॒ तदाधानविक्षेषज 
न्यपरमापूरेविरिष्टागिनिदाचिनोऽप्याहवनीयमातिपदिकस्यासिद्धाः 
थेकत्वात् अआ{धानजन्योत्पखपृतेविरिष्टागनत्रिव लक्षणत्यप्यवग- 
न्तव्यमर् । न ह्यन्यथा तेपूक्तविघाहवनीयपरापकमन्यत् भमा- 
णमस्ति । [र 



२०८ भार्मासाकोस्तुमे 

यश्चपि च पवमानेष््यङ्गमूतानां पाकृतानां होपानामाैदक्ष- 
परप्रमुखयाहवनीयाभिकरणकत्वब येऽपि सति समवे प्रङ्ातिदृएटस्य 
आध नविक्चेषयोज्यापृवतिकिष्ागन्यधिक्ररणकलतस्य सायक 
अग्नीपोपीयानुषन्ध्ययोः पौवापयंस्येव वापे पमाणाभावावु उ- 
क्तविधाहवनीयाधिकरणकत्वभापकमन्यदस्ति प्रमाणम् | इदमे 
च॒ पवमानेष्व्यङ्कमूतानां हविःभ्रपणपिषटडेपफलीकरणहो पनां 
उक्तविधगाहंपत्यान्वाहायपचनाधिकरणकत्वपराप्नौ प्रपाणमिष्य- 
ते तथापि अपाङतानामाधानसम्बन्विहोपानां उक्तविधाहवनी- 
याधिक्ररणत्व सिद्धाविदमेब बा्यं शरणम् | 

यत्तु भवदवेन परधानद्शत्वाद डानां तल्छाभ इत्युक्तम् , 
तदाघानस्य कुण्डजयपाधारणत्वात् व्यवस्थालामे पपाणामा- 
वाहूपेक्नितम । तस्मात् सत्यपि वचने पवमनेष्ठीनामाहवनी- 
याङ्गत्वास मगात् आधानाङ्गभुतासु सर्ताघ्वतासु पङ्कतयज्ञामावा- 
द्निवेश्च इत्याह । तत्र चायमामिपरायः न्यायन्ुधाङ्रता व्रव्रतः- 

यज्ञशषब्दः पघानयज्ञानापवाभिधायकः। (४). एष यन्नः प- 
श्व्रिधः-अग्निहोतं, दशेपृणवासौ, चातुमास्यानि, ञ्चुः, सोपः, 
इस्यादिवाकयपय। लोचना तयैव धक्ते्रहात्। न च पोर ङ्भूत- 
स्या्ोपादानादाकिद्धिः । पुपदस्य निरूढपशु्ंधस्येवात्र अ्रह- 
णात् । अत एवैकादशे पश्चभियुनक्ति पांक्तो यज्ञः इति यज्ञप- 
दृश्र वणात् (२).अश्चं बुनञ्ि शवसा घृतेनेति युनक्ती"त्यत- 
द्राक्यविहितस्याग्नियोगस्य प्रघानमाजा्थतवं भाष्यकार 
सिद्धान्तितम् । 

वातिककारेण च यद्गप्ंयोगस्य गुणवाक्यस्थ्े 
तददृषित्म् । अतश्च पवपनेष्टोनाभाधानाङ्लेन यङ्ञा- 
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सिद्धान्तः | ततायाध्यायस्य प्रथमः पादट्ः। २०९ 

ृत्वायात्रात् वारणादेः सावत्रिकत्वमिति, तन्न ; यज्ञपदस्य यज- 
तिपयोयस्यातिरिक्तश क्तिकल्पने परपाणाभावात् । अन्यथा 
(१) पर्वस्मे वा एतद्यज्ञाय गृह्यते” (२).4एष वै सप्रदक्षः भ. 
जापतियङ्गमन्वायत्तः" इत्यादावपि पधानयज्ञग्रहणापत्तौ 
आल्यभागादिषु धोवाज्यवषट्कारादिषाप्यनापत्तेः \ अतएवै- 
कादर यज्ञशब्दा यागपात्रडचनश्ेदङ्कयागानपि ब्दीतीति का 
्तिक्नक्कलाभिहितम् । 

तस्पाद्वमभिपायो वार्यः-सकेत्रेव पदतनिवेशः स्वोदेऽथ- 
स्य॒ ठक्षणीयापूर्वेण व्यमिचरितसस्बन्धय परकरणादङ्गीक्रियते 
यथा “व्रीहीन् प्रोक्षति इयादो । अत एव ताश्क्स्थरे परषा- 

नसम्बन्धानुषपत्तो आनयथेक्यतदङ्गन्यायेन स्वतोऽसन्निहिते- 
नाप्यङ्न प्रधानेपस्थापिहेन धपेसम्बन्ध इष्ट एव, यथा मनो. 
तापन््रस्य सवनीयेन ¦ तत्र छ्ण्नेरव्यभिचरितक्रतु सम्बन्धाभावेन 
प्रकरणं विना अपूवेसाधनलक्षणानुषपत्तेः तेन भधानसम्बन्धा- 
वश्यं भावात् तत्राजुपपत्तौ तदङ्कयूतसवर्नीयप्तम्बन्धः कथश्िडु- 
परिथत्याऽदङ्गीक्रियते । भदत तु यज्तशब्देनवाऽग्यभिचरितापूत - 
साघनस्वोपस्थितो तदथं भकरणातुपवेरायोगात् भधानसम्ब- 
न्धस्यैवाभसक्तो कवयस्तदुपस्यापिताङ् सम्बन्धः । 

एवं सत्यपि यदि प्वमानेष्टिननिधाव्रिदपाम्नायेत ततो भ- 
बेत्तन्पात्राङ्गं बारणादि । तदा हि अतुबादस्य पुराषादसापेक्षतायां 
सति समवे सन्निदितपुरोवादविषयस्वीचिप्यात् तन्मात्र विषयत। 
भवत्ये 

अत एव “व्रीहिभियजेत, “सक्वदक्षारत्निषोजपेयस्ष 
युषः” (३)““प्रयानजे प्रयाजे कृष्णल जुहाति इति प्रकरणा. 
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ह) १० प्मनासःक्धस्तुभ. | वात्रन्ययिकरण- 

तिदंश्षादिना सन्निहितपुरावादषिवयल्वखाभः। अत्र हि अव्य- 
थिचरितक्रतुसम्बन्धेने वा पूते साधनस्य पस्थितेः तदर्थं प्रकरणा 
चुमवेश्च भावेऽपि अनुदादस्य पुरावादसपेक्षस्वात् तद्छाभः 
गछते तु पदमानेष्ठीनां स्वतस्सान्निधानाभावात् सन्निहितस्य 
चाधानविधः पुरोवादस्वाभावात् वाक्यमात्रेण सवेयज्ञाधेत्वं वा 
रणादेः ) तक्रापि च यज्ञादैहेन विधानात् “एष वे सप्ठदक्षः 
पजापति रितिवत् न भकुतिपाज्राथत्वम् । 

प्रयांजन पू्ेपक्षे एाच्ायापान्तं धारणात् तैरेबापादानर। 
धवेन दक्षाचयुष्टानोपवत्तावपि देवात् तेषां नाशे दशचयेम- 
नियत्तानासुत्पत्तिः । हिद्धान्ते बारणानापवेति द्रष्टव्यम् । 

खन्नतु गुणानां वारमादौनां आवानभिनयज्ञाथेलनात् तेरे 
वासस्बन्धानां तदङ्गभूते अदतारसम्भवात् पवपानेश्ठीनां च स्वतस्स 
न्निधानमिावे यज्ञान्तरेस्ससत्वाद्सम्बन्व इति व्याख्येयम् । 

अथवा सवेयज्ञायत्वस्य “पूषा प्रपि" इत्तिवदयथात् पवो 
धिकरण निविदां सामिषेन्यङ्गत्वपाज्ञङ्म्य तान्निसकरणाथतेन 
ठप्रारूयेयमू 

इति द्रादृक्षं बारणाधिकरणप्र | 

अप चयोदद्ां वाच्रध्न्याषेकरणम्(१३) । 
५ मू-मिथश्चानथसम्बन्धः ॥ ३-१-२३ ॥ (सि) 

( {दिक्स्थः ) 

ञ्यभागक्रमे समाम्नातानां वानैष्निषन्वतीमन्त्राणां 
कि छिङ्गकरपां बाधित्वा (१).वात्र्नी पोणेमास्यामनूच्येते, छु. 

~ 1 

९. तै. सं. २-५५-२ 



ध क 

पूवपक्षः | तोधाध्यायस्य प्रथसः काद्: २११ 

न्वती अपावास्यायां?? इति बाङ्याय्यां प्रधानयामाङ्धस््रप् ! उतः 

लिद्धक्रपाभ्यापाज्यमाग्ज्गत्वपेव । वाक्षयद्रयं तु ज्यवस्थाथेमिति 
विचायते । 

( सङ्तिः , 
पवैपक्च च सप्रस्या द्वितीयाथेतखलक्षणात् गोण 

पयोगिचिन्तमेन पादाध्यायस्षङ्गतिः । पूर्व 
दुबरुममाणोपर्जावने समथिते तद पवादकरणादनन्तरा । 

( पूकेपष्ः) 
विद्रद्राक्ये च केपान्तरत्वविद्कपप्राणाभावात् तत्र मन्त्र 

दिनियोजकस्वानुपपचावपि आग्नेषादिष्ु तदुपपत्तेः नानयोः 

ज्यवस्थायत्वपित्यधिक्ाशङ्रथायाद् पाणेदास्पधिकरणेनापान 

रुकधयम् । तत्र काछ्कतव्यवस्थायक्षस्य पजमास्यधिक्ृरण एव 

नेरा क्कतस्वात् कपेशृतन्यवस्थापश्चस्य तत्तर्काकानपधानाङ्गभू 

ताञ्यभागकमेत्वरक्षणाप्रादकत्वेन युरुमूतत्वात् कायवेन भ. 

णंमस्यमावास्यापदाभ्यां निरूढलक्षणया परधानानि) स्मया 

च कृमत्वद्युक्टवा तदुहदन धन्त्रा सचिुज्यत 

न च लिङ्क्रमबाधः । क्रपस्य हावत् दुबेखत्वेन बाधस्य 

गुणत्वात् । एवं च खामान्य्तस्बन्धवाघकप्रमाणामावन लङ्ग 

स्थ! प्रयोजकत्वाच्च । 
वस्तुतस्तु ब्राह्मणगतवाक्यापक्षया हिङ्स्यापि मन्बगतस्य 

दौर्बैर्यमव । अत एव “व्यद्यप्यन्यद्वत्यः पशु" रिति. वाक्येन 

पनोतामन्त्रस्य खौङ्खिकी सवनी याङ्ता बाध्यत इति वक्ष्यते | 

बालं चाज (द)बरावलाधिकरणे वक्ष्यते । प्रशास्तयजेति भ- 
स्रलिङ् ““पेत्रावरुणः प्रेष्यति चाजुचाह” ति बाद्यणवाक्यस्य 

+ ~ न ~ तका 

तितिनि 
व् ९ 

र 
च वाक्येन 

२, पु. मा. ३.२.७५. 



व्रा थव्य कौस्तुभे | वृ्रेल्यधिकेरण- 

बाधस्तु सामान्यविक्ञेषादिरूपपरपेयवराबलेन. द्रष्टव्यः | न त॒ 

वाक्यदोवंर्येनेति ध्येयम् । तस्मात् मध्रानमात्ाङ्गत्वमेवेति भपि-- 
(1सडान्तः ) 

बूमः- दुषस्यापि भरमाणस्याबाधनोपपत्तो तद्धाध प्रमाणाः 
भावात् नात्र प्रधानाङ्लसम्मवः | न त्र सोमभकाश्चकस्य मः 
त्रस्य कथमपि लिङ्गाविरोधस्सभवति । अमावास्यायां साम 

स्याधिष्ठुनववेनाप्यमावात् । 
न च पौगशस्यां सोमस्य देवतात्वाभवेऽपि अग्निभका- 

दकस्य सोपपमकाङकस्य च मन्त्रस्य सञ्रुच्चयाङ्गकारेणागनी- 

पोमदेवततापरकाक्चकृस्वोपयत्तेः छिङ्गादिरोध इति वाच्यम् । पुरो- 
नुवाक्यामन्वाहेस्युपादेयगतैकत्वस्य विवक्षितत्वात् पुत्रे्टिवच्च “दर 
रे पुसेहुभाक्ये भवतः” इति विध्यभावात् एकस्मिन् कमि जः 
युषाक्याद्रयानुपपत्तेः । क्रमदाधश्चोभयत्न स्यष्ट एव । 

बरस्तुतस्तु न केवरभवाधपक्षपातितयेव बाक्वेन तयोरवा- 
धः । अपि तु नियमश्रिषिराघवातुरोधेनापीत्युक्त पौणमास्यधि. 
करणे । अत एव वदतुरोधेन छक्षणाङ्ञीकरणमप्यदोषः । 

एवं च प्रधानक्रशम्नातानां असुवाक्यान्तराणां बाधः: 

आज्यमागयोश्चाश्चताद्ुवाक्याकस्पन नाभितं भवेति । तस्मात् 
व्यवस्थाथमवेदं वाक्यद्रयश्र । सा च कमछ्कतेत्युक्तमेव पौणे- 
मास्यधिकरणे ॥ 

प्रयोननं स्पष्टम् । 
सच्चं तु प्रधानस्यानुडाक्यानां च मिथो न प्रयोननग्रयोन- 

निसम्बन्धः, छिङ्ादिवाधापत्तरिति व्याख्ये 

इति यादशं वतरेशनयापकरणम् 



सिद्धान्तः | त्तीयाध्यायस्य प्रथमः पाद 

अथच तुदशं हस्तावनजनादा न 
छुष्स्न- 

प्राकर णिकाङ्ताएधकरणम् ।॥ (१४) 

मू-आनन्तयमचोदना ।! ३-१-२७ ॥ (सि 
( विषयः )} 

दकेपूणंमासयोः “'हस्ताववनेनिक्ते'' इति विधाय श्चं 
'+{उल्पराजीस्तृणाती"” ति । तज्राचनेजन् द्वितीयाश्रुत्या अदृएविष- 
या इष्टािषयेव वा हस्तसंस्काराथेम् । तदपि कतैलवांशेन । न तु 
भोक्तृत्वेन, मलापकषणाथत्वात् । यद्यपि पृवेमेव शुद्धन्त- 
रमप्यनुष्टितमस्ति तथापि मन्त्रनिकत्े स्पृतिदाव्येवत् शद्धः 
न्तरस्यापि बाधकाभावः । 

अत एवास्य सिद्धान्ते सर्वाथेत्वेऽपि न पूवेषदाथाङ्स्वमि- 
त्यधेक्रमेण पाठक्रम बाधित्वा न सचोदावनुष्टानम् । ततश्चावने- 
जनसस्दरतस्य कवैहस्तस्य उपयागापेक्षायारुत्तरकालभाेपदा- 
थस {धनल मित्मप्यविवादमेव । 

( संदाथः ) 
उत्तरपदाथस्तु किमव्यवहितानन्तर एव, अथवा सवे ए- 

देति सन्दिहते । अत एव श्चुतिविनियोमोपयो गिहस्तनिष्ा पृष 
साघनर्वविचारात् पादाध्यायपङ्कतिः । तत्सङ्गाच्च स्योतिष्टठ- 
पप्रकरणस्थं “'युटीकरोति,'' "वाच यच्छती 'त्याचस्युदाहरणम् 

इदं हि दयमपि लिङ्न्मनःपरगिषानद्रारा दीक्षितकतैतस्का 
रकं सत् करिष्यमाणकमांथमेव, दीक्षितस्वपुरस्कारेण विहितस्य 
सवोर्थतेऽपि पूरपदायाङ्कत्वानुपपत्तः । अतस्तत्राप्यव्यवहितो- 
तराम्नातदीक्षितावेदनमानायसवम् १ उत्त वाग्िसर्गाङ्गलिविस- 
गेपुवभावियावत्पदाथेस्व पिति विचारः । 



मीमां खाकोस्तुमे [ हस्तामनेजनाधिकरण- 

८ सङ्तिः ) 
पादसङ्गस्य भावेऽपि पराघद्धिको द्रष्टव्यः | श्त्यवे दा भु 

वाग्यमयोः संस्छाराथत्वपित्यपि सुवचम् । युष्टीकरणस्य वार्यप्र 
पात्रङ्गत्वश्ड्ा तु उभयरिपि कतेस्तस्काररूव्वेन परस्य- 
राक्त्वाुपपत्तनः तीषादरव्यः । अनन्तसा त्वानन्तयर्ूपक्रमाप 
चादात् स्पष्ट । 

( पूेपक्लः ) 
अत्रं -आनन्तयदव्यवहित पदाथोङ्कल्वमेव । नचानन्तयेस्य 

वहुषु पठितेषु कस्यचिदवजंनीयतात् नाङ्गतानियापकृलमिति 
वाच्यम् } हन्निधिविन्ेषाभ्नानवेय्यथ्येपरिहारार्थं तस्यापि धकर 
णादिकल्पनेनाङ्गताग्राहकत्वात् | अन्यथा उपहोषानां विक्ृस्यङ- 
सवानुपपत्तेः । न च सन्निधानस्य नियामकसरेऽपि धकृत स्थं. 
नाग्राहकप्रकरणिराधात् तदसेस्मवः | साधारणस्य प्रकरणस्य 

वरिशेषनिष्ठानन्तर्येणोपसङ्कदोपवत्तेः ] अन्यथा श्ुन्धध्व'मितिभो 
सषणपन्त्रस्यापि प्रकरणात् स्वेधधानाङ्गयूतपात्रभाक्षणाङ्स्वा- 
पत्तेः सन्निधानात् सान्नाय्याङ्गमूतपात्रणक्षणाथेता व््यम्राणा 
तिद्ध्येत । 

अतो विरुदधविषये प्रकरणस्य परा वल्येऽपि अववेरदध विषये 
उपसंहार एवेति पूवेपक्षवादी मन्यते । अतशबनेजनप्रुखपरा- 

जिस्तरणाङ्गम्र । युष्टीकरणवाग्यमो चाध्वयुकतेकदीक्षितवेदनफ- 
छीभूतेङ्नानजननद्रारा अवरेदनाङ्गम् । न ठु स्वाङ्गम् । 

( पसिडान्तः ) 
चिद्धान्त्रादी तुन वाक्रयाहिमात्रकल्पनया श्ीघ्रप्टत्तने १ 

कृ रणेन प्रमितस्य सवाथतवस्य प्ररगादिकल्पनसापेक्षण पथा 
त््रटत्तेन सन्निधिना युक्त उपपंश्ारः, तथात्वे विकृस्पापतेः 1 



सिद्धान्तः | तलीयाध्यएयस्यव प्रथसः पाद्; २१५ 

अत पवन यत्र सामान्यक्ाख्खस्य प्रथम्रप्ररत्तिकलवं तत्रैवोपस- 
हार इति वक्ष्यते | श॒न्धनप्न्त्रस्यतुन प्रकरणात श्रटित्येव 
सवैभधानङ्गत्वावगपः । द्रारकरपनासापिक्षत्वाह् । सान्नाय्याङ्गता 
त॒ सन्निधिना तद्वारस्थ तदिषात्रक्युन्धनरूपस्य कटप॒स्वात् श्रटि- 
त्यवगम्यते ऽति युक्तः तत्र सन्निधानेन प्रकरणस्योपहारः। 
भक्ते तु द्रारद्ट्ैः सवेश्राविज्ञेषात् वैपरीत्यमिति वेषम्यष् ! 

वस्तुतस्तु अदजेनीयत्वात् बहुषु किचिदानन्तयस्य नाङ्क- 
तात्राहकत्वमपि । न च सक्निधिविशेषाम्नानेव्यथ्येम् | क्रम- 
नियमार्थत्वेन तस्योपपत्तेः । अत एव॒ यत्रोपहोपादौ न प्रकर- 
गान्तरेगायेवत्ता तत्राङ्गताग्राहकलवमपि । तत्राङ्कत्वे भिन्नपरयोग- 
विधिषरिग्रहात् कमनियामकल्वावुर्पत्तिः । अतः आनन्तय॑स्य 
अनियामकत्वाह् प्रकरणेन दस्तात्नेननस्य करिष्यमाण परपद 
या ङ्गत्वमेच ¦ कतशेस्कारकतवेन भरदानमाव्रायेत्वश्ङ्कानुपपततः । 

न च मरापकषणाथल्वादस्य पिष्टेपभराग्माविपद्ायोङ्कस्व 
मेव युक्तमिति न्धप्यस्ुषाक्रदुस्तं युक्तम् ¦ हस्तावनेजनपाग्भा- 
विभलःपकंषणायेस्यास्य पिष्ठरेपसम्बन्धिमलनिवतकस्वामाये- 
ऽपि सवेपद्ाथाङ्गमृते तन्मलाभानसम्पाद्कतरेन सवाथत्वोपयत्तेः ¦ 
यष्ठीकरणवःग्यपयोस्तु अङ्ुलिषाज्विसगेभाक्ार्टनस्वेन यजषान- 
कर्तव्यसर्वपदाथाङ्गत्वमेद, तदुत्तरकतेठ्यपद।यपतम्बन्धिनः परधा- 
नस्य पृथक्पयत्नापक्त्वेन एतल्नन्यत्वा भावात् । 

नवेव तदुततरयात्रिरधानाङ्गतवस्येवा मा्रेन कथं पधानमरक- 
रणेनाङ्गपात्रायेत्वमिति वाच्यम् । आनथेक्यतदंङ्गन्यायेन तदुपपत्ते 
तस्मात् सवायसम् ॥ 
सुच स्पष्टम् 

ननु भकरमस्यापि वाक्यन बाधापत्तेः कथ सवाथत्वं 7 



२१६ भामासाकास्तम | चतुघाकरणाधिक्रण- 

न्याख्यातद्रययच्छब्दतुशुचपत्ययाभावे एकवाक्यत्वमेव ना- 

स्तीति नियपस्समस्ति । पश्य मृगो धावतीत्यादौ व्यभिचारात्, 
अत आह- 

वाक्यानां च समाप्ततात ॥ ३-१-२५ ॥ 
ददीनमभावनायाः कमेसाकाङ्क्षत्वात् धावननावनायां 

तस्यां कपत्वेनान्वयोपपत्तेः युक्ता तत्रकवाक्यता । भरहते स्वनं. 

जनमभावनानां सस्यध्यपृवसाधनखटक्षणातास्पयंग्रहणायं भवि 

नान्तरोक्षगे श्चान्दबोषे हस्तादीनापेव कमेतवेनान्वयात् विभ 

ज्यपानसाकद्कुत्वा मविर्नक्रवाकंयत्वानुपपत्तः 

प्रथोजनुलपराजिस्तरणस्यारादुपकारक्तवेन परधानमा- 

वराथत्वात् श्रहमेधीये लोपेन हस्तावनेजनस्यापि कापः पूतेपक्ष 

सिद्धान्ते त॒ आल्यमागङ्गत्वेन करगपिति विस्मृतस्यापि दस्ता 

वनेजनदि; उखपराजिस्तरणानन्तरं करणमित्यापे प्रयाजन 

द्वयम् ॥ 
इति हस्तावनजनाधिकरणम् 
नदि 

अथ वश्चदश्चमाय्रेयचतुधांकरणाधिकरणम् । (१५) 

सू-रेषसतु गुणसयुक्तस्साधारणः प्रतीयेत 
मिथस्तेषामसम्बन्धात् ॥ ३-१-२६॥ 

( पवषयः ) 

दशेपूणमासयोः ““अश्नियं चतुधा करोति” इति श्रुतम् । 
तत्र किं हविष्टुमेव तदुदऽय तावच्छेदकं { अप्िसम्बन्धिहविट 

वा ! उत पुरोडाश्चत्वमेव वा ! उताभिदेवताकह विषम् !{ इति 
क 

दचयते | 
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( खङ्तिः ) 

पादाध्वायतङ्गतिःस्पष्टा । सवारथैत्वापवादाचानन्तरा । 
( पूवपक्षः ) 

वत्र द्वितीयया चतुषकरणं भ्रति पाषान्याह् तद्धिताथे- 
इथता भरतीयते। तस्य च सवेनामाथकत्वात् स्ववाक्योपात्ता- 

माषे परफ़रणिकपरापक्षित्बावगतेः प्रदतपधानपाक्षात्सम्बन्ि 
विपारोहेव्यतावगतेः अधिसम्बन्धित्वरूपदि दोषणस्याप्यद्रिव- 

क्षितस्वाद् हविमोचस्य च चतुधौकरणम् । नह्यत्र परस्परान्धयो 
वयुत्पाततेलिद्धः येन विष्षिष्टोदेकः बङ्येत। (र)पजम।स्यधिकरणे 
द्रव्यदेवतयोः परस्पर{नन्वयस्य स्थापितत्वात् । 

अस्तु वा कथवचिद्विश्दणविवक्षा, तथापि प्रघानबूतद्रन्य- 
सष्कोचपारेहारायं सम्बन्धसामान्ये तद्धितस्यानुश्ाघनिर्की रक्ष 
णाभङ्कीङत्य अग्निसम्ब न्धिस्वमात्रं तद्विेषणम् , (२)'गुणे त- 
न्याय्यकस्पने'ति न्यायात् । सम्बन्धस्य च विशेषापेक्षार्या 
ह विनिरूपितदेवतात्वाधिष्ठानतवकत्वसम्बन्धस्याश्रयणात् स्रषां 
पुगडाश्ानां अग्नीषोमीयाल्वस्य "वेद्यां हदीषी"तिवद्वा अभनि- 
सम्बन्ध्यङ्हविषोऽपि चतुधांकरणम् 

अस्तु बा(३) “तच्तुधां छखा पुरोडाशं बर्हिषदं करोती"वि 
दातपयश्चुतिगतेन वाक्येन स्िदधान्तवहुपसं हारात् असिस्षम्बन्वि- 
पुरोदाशमात्रस्थेव चतुधाकरणघर् । आग्नेयपदस्य च पुराडारमाघ्र- 
परत्वेऽपि कश्ाखान्तरीयत्वादस्य दाक्यस्य नानयेकयम् 

अस्तु वा रक्षणामयदेव अधेयपिति देवतातद्धितः | 
तथाप्यप्रीषोपीयादावप्यस्येचएनेः देवतात्वमिति स्यापि चतुषा- 

करणो पपत्तिः । घटपटा्वानयेत्यादं कमत्वस्येव दनद्रान्ते श्रतस्य 

| 
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तद्धितस्य भरयेकपमिसम्बन्धात् त्यल्यमानद्रन्योदेशकैस्वरूपे 
देवतात्वे व्यासक्तलस्य बाधाद्च । अतथ दित्य इवित्थमातुःडि- 
स्थमातृन्यपदश्षवत् उभयदेवत्यस्याप्याग्नेयपदव्यपदेश्यत्वोपपनतेः 
युक्तं परोदाशमात्रस्य चतुधोकरणम् । 

अस्तु षा व्यासक्तं देवतात्वभ्र् । तथापि प्रधानमूतद्रन्य- 
चपरिदारायाभिपदं स्वक्षक्यघटितमपिष्ठानं शक्षयित्वा त- 
देवतात्वमेव हविविन्नेषणत्वेनावगमयतीति न कथित् पुरो- 

दाशमात्रचतुधोकरणे विरोधः । यदि हि पमागान्तरमपितसो- 
मादिसापेक्षस्याधिपरातिपदि काथमात्रस्यानेन देवतास्वप्रुष्यते त- 
तस्पापेक्षत्वेन तद्धिवशत्तिभङ्ग आपयेत । अभ्िपदेनेब तु मनो- 
तास्या्िपदेनेव सोपदेरपि कक्षणायां न कृविद्िरोषः । 

अतयथ ययेष(१)“अघरेयस्य मस्तकं विरह पाधित्रमवयतीः' 
स्यस्य षवेविषयत्वं तथा प्रकृतेऽपीति सिद्धम् । 

सूत्रं तु उहु5ष विशेषणसंयुक्तशेषः साधारणः प्रतीयेत । 
चतुधकरणाख्यस्य केषश्यात्रेश्वोदेश्यरिकशेषणस्य पिथस्सम्बन्ध।- 
भावादिति व्याख्येयम् ॥ 

इति पूर्वपक्षः । 

सृ-व्यवस्था बाऽथे(२)स्यश्वुतिसयोगात लिङ्गस्यार्थेन 
सम्बन्धाहृक्षणाथां गुणश्रुतिः ॥३२-१-२.७] 

( सिद्धान्तः ) 

आप्रेयस्पैव वा चतुधोकरणम् , पचुरपयोगेण देषतामा्क्ष- 
क्तस्य तद्धितस्य सम्बन्धस्ापान्यलक्षकत्वानुपपतेः । अत एष 
तदमुक्षास्नमपि हाक्षणिकमेव। 

[1 न्न ~ = न 
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न च रधानभूतसषेनामार्थक्तद्ितायंद्रव्यपक्ो चपरिहाराय 
ङक्षणाङ्खीकरणथ् । शुकः पट इत्यादौ सष्कोचाथे एव विशेषणे 

प्षणानङ्गीकरणात् । अन्यथा विहेषगयात्राच्छद्एपचचेः । एते. 
नधिपदेनेष मनोतास्थाभिपदवत् सोपादिजक्षगेस्पप्यपास्तम् | तत्र 
केवङखाधिदेवताकत्वाभमवेन वहङ्खीकारऽपि भरङ्ते तदङ्गीकारे 
भपाणाभावात् । 

न च देषतावावित्याङ्ीकारेऽपि अध्रीषोषीयादौ उभयोरपि 
देवतात्वसत्वाचतुधाकरणविषयत्वोपवचिः । इतरेवरयोगरूप 
चाथेविदहितदन््ेन पाष्ैव्यस्य विवक्षितत्वात् सहितयोरेव देष. 
तात्वं परत्यन्वयोपपत्तेः । अवणएव देवतात्वपप्यखण्डोपाधेरूपम् , 
न॒ तु त्यल्यपानहविरहुश्यस्वपेवेति न व्यासक्तस्वाविघातः। 
घटपटावानयेध्यत्र उदेश्यत्वेन तद्विलेषणस्य साहित्यस्याविषक्षि 
तत्वात् प्रत्यकं कपेतेति विकषषः । अत एव तदभिधायेणेव 
्र्द्रान्ते श्रूयमाणं पदं भत्येकममिसखम्बध्यत इति पवादः । अत- 
श्वाप्रीषोमीयादावमदेवतास्वायावात् केव ङाथिदेवत्यस्येव चतुषा- 
करणम् । 

यत्त॒ अभ्रिदेवताकत्वं प्ऱतद्रव्यविकेषणपविवक्षितमिति, 
तत्र त्रुमः-यन्पते सम्बन्धसामान्ये तद्धितः हन्पते तावत्कारक- 
तातिरिक्तसम्बन्धेन प्रस्परन्वयस्य व्युतत्तिसिद्धसेन विशिष्ट 
देशे नेव किंचित् बाधकमस्ति । यस्यापि देवतातद्धितस्तस्यापि 
किपपूवे साधनत्वस्य कक्ष ? प्क्तद्रव्यमात्नं वा ? भृतहविषट 
वा { नायः (शृक्तहविषोरि"ति नियमेन देवतातद्धूतस्य द्रव्य 
त्रवाचिलवामावात् । नान्त्यः; हविःपरस्वस्य देवताकाचत- 
प्रतीतिं विना अनुपपततेः । न हि द्क्ते हविषि धा वाच्यं देवे 
तातद्धितस्तेन नियम्यते । येन हबिःपरत्वं प्रथमत एवा. 



22८ स्मे [ चलुधाकरणाधिकरण- 

पबुध्येत । घक्ते हदिषि वा वाच्येऽपि अधीतादितद्धितः 
सम्बन्धसामान्यतद्धितस्य वा दृश्यमानत्वात् । अपि तु दृवतात- 
द्धितस्य सतस्पूक्तहविवोवित्वनियमः तेन क्रियते । अतच 
उपजीव्यस्य अथपरावगतस्य देवतास्वस्यवापूवेक्चाधषनलक्षकल्या- 
पपत्तेः तदेव परतीतिकशुदेश्यतावच्छेदकम् । देवतास्वस्य च 
नियमेनानुयोमिपरतियगिघापेक्षत्वात(१) इवियातिन्यायेन ध ह- 
विषश्च विवक्षाङ्गीकारात् देवतायाश्च द्रव्यान्वयस्याच्युत्पक्नत्वेऽ 
पि “अधेमन्तर्वहि भिनोती"तिश्त् तद्धिकान्तपदेनाभिदेवशकष 
विष्टस्य छक्षणयोहश्यतावच्छदकस्वोपपत्निः । 
एवं चाभिदेवताकस्य आ{ड्वभागहविषोऽपि वेधां हषीष्यासाद्- 

यती''तिवत् चतुधाकरणधक्तौ क्षाखान्तरीयेण “तचतुधां कखे" 
ति वचनेन तच्छब्दपरापृष्ठपुरोडाक्चपरणास्य स्वविषये उपषष्ाराद 
धिदेवताकपुरोडाकमाचस्य चतुधाकरणोपपत्तिः । आल्यभागाङ्गः 
स्यापि वा ध्रौवाज्यस्य शवोरथत्वेन भरतिपत्यनरैत्व।त् अनेनैव त 
स्योपशचहारः। एताष्छपपसंहारे च बीन विकल्पानापत्तिः, शक्य- 
तावच्छेदकानवच्छिन्नपदाथङक्षणातुपपत्तिश्च । अन्यधा उपसं- 
हा रानङ्गीकारे शाखान्तरीयतवऽपि विकल्पापत्तिः । आध्चेयपद्- 
स्येव पुरोडाश्चमात्रपरत्वरक्षणयोपसंहाराङ्गीकारे ह अप्रे- 
यपदेन शकयतावच्छद्कानव् च्छिलाग्नीषोमीयादिलक्षमापत्तिः । 
अतः पुरोडाङपदस्यन शकयतावच्छदकादच्छिनाग्नेयमाज्नपरत्व- 
सक्षणया उक्तप्विषमुपसंहारङ्गाकरणं युक्तम् । तदाहि सामा- 
न्थशाश्स्य कलप्रसवऽपि भथमप्रहत्तिकत्वा भावात् फरतः परि. 
संरूयावान्तरभेदः तन्पात्रसंङ्कचरूपोपसंहारोऽङ्गीक्रियत इति 
न विकद्पापान्तेः | 

१. पू. मी. ६-~ --र. 
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नचेवमवि परस्परोपसंहरे दर रोस्साथक्योपपत्तावपि अन्य. 
तरेणान्यतरोप१सहरे सापान्यक्षा्चस्यानयेक्थम् । "तं चतुर्धा छसे 
त्यत्र तु भाप्तचतुघकरगोत्तरकाठत्वविशिष्टवहिंषर्वकरणकमा- 
वनायाः भक्षणाङ्त्वेन विधानाचतुधाकरणविध्यमादेन सामा- 
न्यविधित्वाभावात् कथयुपसहार इति वास्यम् । कमव्रिषानाथे- 
मप्यनू्यमानस्य तेनापंहाराोपपत्तः। 

वस्तुतस्तु तस्य शाखान्तसीयस्वात् तच्छाखीयपुरुषान् भतिं 
चतुधार णस्यापि विध्युपपत्तिः । नचैवं वाक्यमेदापत्तिः । 
स्वोदेशयसम्बन्धिन्या एव चतुधोकरणमवनायाः उत्तरकाख- 
तासम्बन्धेनेवोचरमावनायां वेङ्गिष्ट्यापपत्तेः। यथपि स्वक्षा- 
खीयवाक्यामावे शाखान्तरोयपुरुषान् भरति चतुधकरणें परामो- 
स्येव, तथापि स्वक्षाखीयवक्यसत्वे तस्येवाभ्युद् परिरस्कल्छक- 
सपनया विधायकल्वकस्पनात् सापान्यश्चास्जत्वो पपतत्तिः । एवपेक- 
लाखीयवाक्यद्रयस्थरेऽपि यदि सापान्यवाक्यस्याभ्युदयक्ञेरस्क- 
स्वकल्पनयापि संमदस्पाद्तिकायेपापणफङकत्वेन सामान्यलाक्चख- 
समः, यथा अनारमभ्यापीतसा्दस्यवकंवस्य समिध सम्बन्धः 
पा्रमाप्कतया तत्रापि युक्तोपसंहारो पित्रदिन्दादिपरकरमस्थसाप्र- 
दश््यवाक्येन । यत्रतु न कथमपि सामान्यबाक्यसाथक्थं तत्र 
विकस्प एकागयाङ्ीक्रेयते। तत्रापि षाक्यद्रयपरपितमभ्युदयकारि 
भतरतीत्येवं करपनय। उपसंहार एवेन्यदेतत् । ,. 

यत्त॒ परिच्रावद्ानवत् सत्यप्यायेयपदश्रवणे सवोयेत्वमि- 
सुक्तम् । तलस्ािजचमवयततीति सामान्यदाक्वेन सवेहविषां भा- 
रि्रावदानभाक्ठो भदेशविक्षेषपिक्षायां आश्रेयस्येतिवाक्येन आ 
प्रयोदेशेन मस्तकपरदेक्षनियममाजकरणात् अन्यपरत्वेनं साषा- 
न्यवाक्योपहारारक्तेः हविरन्तरं भदे शानियमाप्रप्ताव्रपि भादि- 
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्रावदानपापी बाधकाभावात् । प्रकृते तु तािशेषवाक्यस्याभ्य परस्वा 
भावेन उपत्तहारस्यावरह्यकत्वात् पवायस्शतुपपन्तः परिदतेष्यम्। 

अत एवात परा्षित्रावदानस्यावान्तरभकरणदेव भ्राप्नः तद 
न्यथानुपपत्या च विपागापरपयोयस्य विरुजनस्यापि भप 
तदन पस्तकपाचमाप्रयहशेनापादानत्वेन पिधीयते) अव एव 
द्वितीयया बियागसंस्कायेतया प्रतीयमानस्यापि मस्तकस्य दष्टा 
थेत्वा्तुरोपेनापादानतङक्षणायामपि न दोषः | 

अस्तैवा अग्नेयमस्तकारादानकस्य विभागस्येव पादित्रावदा- 
नादेशेन विधिः । स्फाटनापरपयायो विभागा नाथेपराप्नः। अ- 
समश्च पक्ष विधेयसापथ्यादेव पशित्रवदानस्याप्रेयमात्रविषय 
स्याहेऽयत्वाबगमेऽपि न तस्योत्तिवाक्येऽपि तन्मात्र विषयल- 
मित्यन्यत्र विस्तरः ॥ 

चरतु आभ्रय एव चतुधाकरणस्यवस्था। देवतातरूष- 
श्याथेस्य तद्धितश्चषि्ंयोगाद् । 

न चास्यापृवेकाधनत्वपारचायकत्वपात्रतया स्वरूपस्याविव- 
तितत्वाद्नाद्रः । लिङ्गतेऽप्य्ेनापूवैसाधनत्वेनान्यूनानतिरि- 
त्तदत्तितया सम्बन्धात् । भार्षित्रावदानवाक्ये तु अघ्रेयपदस्य 
मस्तकापङक्षणाय्वात् न तस्य न्यवस्थेति व्याख्येयम् । भयो- 
जनं स्पष्टम् ॥ 

इति पश्चदशपाश्रयचतुधाकरणाधकरणम् ॥ १५। 
रद्रदवस्रुनाः कृतिरेषा खण्डदेवस्य । 

मीमांसाकोंस्तुमाख्या केषाद्धाये पाद आद्योयमर् ॥ 
इति पएूबत्तरि्मःमांसापारावारपारीगभ्रीरुदरदेवपूनोः 

सण्डदेषस्य छत मी्मासताकोस्तुमे 
तृतीय। ध्यायस्य भयमः पाद्; ॥ 

श्रीरस्तु 

र 



र ६ 

तृतीयाध्यायस्य दितीयः पदः ॥ 
स ग्--6 क 

स-अथामिधानसयोगान्मन्तेषु शेषमावस्स्याच्त- 
स्मद्प्पत्तिततम्बन्धाऽ्थेन नित्यसयोगात ॥ 

३-२-१ ॥ (सि) 

( विषय सश्यौ ) 
एवं श्रुतिविनियोगोपयोमिचिचारे समप्ने इदानीं श्रुस्युष- 

जीषिलिद्कनेयोगोपयागेविचारः भारभ्यते। 
छिङ्ख नामाङ्लषटकीमुत्तपरादेश्यताकतिकारकखान्यतर- 

वाचकपदकस्पनानुकूका टपपदाथेनिष्ठा योग्यता । यथा (लु 
वेणावधती'यत्र ङ्दपपदायेनिष्ट्ठा द्रवभित्युदेहयवाचिपद कलप- 
नातुक््ा योग्यता शिङ्गम् , यथा वा सेस्कारविध्यन्यथाबुपप्- 
स्या सरस्कायंस्य विनियोगकलपनास्थछे दरव्यनियामकपद्करप- 
नात् कृतिकारकत्ववाचिपदकरपनानुकूल शूलक्षसस्कारनिष्ठा यो- 
ग्यता छिङ्कपू । 

यद्यपि च तत्रोदेश्यवाचक्मपि पदं करप्यते तथापि कति- 

कारकटववाचिपदस्य तावत् करपनान्न क्षतिः । 
एवं परतरष्वपि लेषु खपातिपादार्थ मद्युहक्यतामरतिषा- 
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दकपदकर्पनानुक्खास्ति योग्यता । अतस्सापि खङ्ग 
चान्यथातुपपत्तिषूपर!द्ज्यतिरेकव्याप्रिरूपा । तच ॒तत्वदङूप- 
श्रतिकल्पनाद्रारा तत्तत्पदार्थ भरति कलृक्षपदायस्थ तत्पदाथस्य 
वा पदार्थान्तरं भति बिनियेगे कारणम् । ् च वस्तुसापथ्ये- 
र्पस्य छङ्गविरेषस्य विचारामस्मतेनैतावतेव पायक्षः पय॑वस्ा- 
नम् । षन्धसाधथ्येरूवे तु विचायेते-किं तेन शक्यैव प्रतिषा- 
चपानेऽ्ये विनियोगः ? कंवा क्षणया विनियागो १ गाण्षा 
वा प्रातिपाच्मानेऽपाति । 

( सङ्गतिः) 
रिङ्कपयाल्यदिनियोगोपयागिचिन्तनस्य पादाथलात् पा- 

दाभ्यायसङ्गतिस्स्यष्टा । अनन्तरा तु युक्तं प्रसक्षश्चतेर्विशेष 

निष्टस्वादसवतव्रिषयते चतुधाकरणस्य, छिङ्गस्य तु न तथाल 
पिति पृवपक्षोतथापनात् द्रष्टव्या । 

 , ( प्रवेपकः ) 
तत्र दश्चपणमापरादेपकरण समाम्नातानां श्रखविनिुक्ता- 

नां मन््राणामधिकाराख्यपकरणात् क्रतुसम्बन्पेऽवगते दरार 

विशेषे पन्त्रहिद्धिन विनियोगः क्रियते । तचापि योग्यताद्पस्य 
रिङ्गस्य सत्यपि देवदत्तस्य पाकयोग्यत्वे आकाह्भामावे पाके 
विनियोगादक्षनात् आकाङ्कापि सहकारिणी । साच य- 

थेवं मन्त्रभ्रकरणिनोः, तथा द्वरस्यापि, तदभेवेऽपि सम्ब 
न्धानुपपत्तः । 

एवं च यथेव पुख्यस्य कशञच्छेदनस्य स्मारकपिक्षा 
त्वेन सन्त्रो “'वरहिंदेवसदनं दापी?ययं विनियुज्यते, यथा 
स्याप्युकपाख्यघ्रुगन्धितृणदिरेषच्छदनस्य स्पारकापेक्षायां 
युश्यत एव । न् हि प्रतिपरधाने गुगह्त्तिविरध्यते । 

# 4 त् द् 

= 
गृ 
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न च जघन्यत्रत्तिजन्य शाब्दबोधे पुख्याथवावस्यापि कार- 
णत्वात् कथं तद भाते मौणेऽ्यं विनियोग इति वाच्यम् । “य. 
पिः भवेशय'” "छत्रिणो गच्छन्ती" त्यादौ तदभा्रे तास्प्यमा- 
रेण जयन्प्रहृत्तिदशेनेन तात्पयौतुपपत्तेरेब तत्कारण्वावसा- 
यात् भद्ते च गौणारथविषयकस्मारक्राकाह्ाया एव तास्पथै- 
ग्राहकल्वात् तस्मिन् विनियागाफपत्तेः । अत एव पन्वस्य घु 
ख्यायेविनियोगेन निराकाङ्कस्यापि न क्षतिः । 

न च गौणायंस्पारकाकाह्ुःया ध्यानाच्च पायान्तरेग निष 
चिः। आका यास्तात्पयग्राहकत्वमत्रेणाप्युपपक्तावनुपस्थितध्या- 
साद्याक्षेषकत्वे परपाणामावात् , टत्तिप्रपापितपरतिमन्त्रनियम- 
स्याङ्गत्वपपित्येकस्येव विनियोगस्य कल्पनोपपत्तौ ध्यानादीनां 
तत्कल्पने गौरवाच्च । अत एव मौणमुख्याथेमेदेन विनियो- 
गकर्यनात् पूपक्षेऽपि गौरवमिखपास्तम् । तस्मात् सवेन्न वि- 
नियोगः । 

एवं च दशेपुणमासप्रकरणपदितानां पृषातुमन्त्रगमन्ञा- 

दीनां प्रकरण एव मौण्ा वस्या निवेश्लोपपचेरत्कर्षोऽपि ना- 
शितो भवति। 

न च मन्त्राणां मोगाथोकाह्कयां इत्तिमपाप्यग्रङ्गत्वक- 
स्पनेऽपि प्रकतेऽगन्यादिरूपस्य मौणायेस्य सनिहितभुख्य- 
मन्त्रान्तरेण निर।काह्त्वात् कथं तत्र पूषानुमन््रणमन्त्रस्य गौ- 
णस्य निवेश इति ब्रा्यम् । पाकरणिकेऽन्यदेवताकेऽनाम्नात- 
मन्तके वा कमोगे नितेश्योपपत्तेस्तत्रानुपस्थितव्यानादयुपाया- 
्षपावेक्षयोपस्थितपुदानुमन्नणमन्त्रनिवक्चकस्पनस्येषावेदत्ादि- 

२९ 
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अथिधीयते-गुख्य एवायं मन्त्राणां विनियोगः, ततैव भ- 
® ¢ [क 

न्त्रभकरणिदराराकाल्पात्रपषहङतन िङन शीघ श्रुत्तिकस्पना 
जघन्याथेविषये तु तात्पयग्रहाख्यकारणापेक्षस्वन श्रुतिकस्पने 

विरभ्विततत्वम् । 

न च गौणायेनिष्ठाकाङ्खयैव तात्पयेग्रहः । तस्याः ध्याना- 
दिसुख्यापायान्तरेणेव निदत्तिसिद्धेः । 

न चक्षिपकल्कल्पनागोरवमिया क्लप्मन्तरग्राहकत्वम् । 
घ्यानादीनापपि स्थृतिकारणतया क्लृप्तानां कारगत्वस्यानाघ्ष- 
पात् । अनुष्ठानाक्षेपस्य तु मन्घरेऽपि तुटयत्वाच । 

न च गीणन्ुरयायेनिष्ठाकाङ्कुयोमेन्तनियामकत्वे विनिग- 
मनाविरहः; गौणायैकाब्दबोषं भरति श्क्यसम्बन्धग्रहस्य देतुलेन 
शक्योपस्थितेः भायमिकलत्वात् कतेनिष्ठाकाक्षाया एव मन्वनिया- 

कृस्वोपपत्तेः । अत्थ ख्य सम्बन्धेन निराकाङ्कस्य मन्त्रस्य 
न पश्चादुपस्थितेन गगन सम्बन्धः, अन्यतराकाङ्कदितुकस्वस- 
स्वन्धस्योभयाका्घाहेतुकस्वपम्बन्धायेक्षया दोवेस्यात् । 

नटय 

न च विकसाकाल्ावदन्यतराकाक्षाया अप्यनन्यथापिद्- 
त्वाद्विनियोजकत्वग् , ध्यानाद्युपायान्तरेणापि भौगाथीत्रैषय- 
कस्पृतिसिद्धरुक्तत्वात् । अत एव ध्यानादिपुख्योपायान्तराच 
स्मवे गौणोपायान्तरस्ताधारण्येनतन्न्तस्यापि कदावित्माप्ि- 
स्भवेऽपि नेतन्पन्ननियापकत्वय् , मन्तराम्नानान्यथानुपपत्तेः त 
न्नियमकारणस्थ भथपावगतमुख्यत्रिनियोमेनेवोपश्चान्तत्वाव् । 

एवे च यत् पूवप गौणयुल्यसाधारण्येनैकेव श्युति; ॐ 



त्युक्तम् , तत् कर्पनयोश्शीघधपन्थरषटत्तत्वे नक क। 
पर ात्तकत्वामवादपास्तम् । 

वस्तुतस्तु उदेश्ययोस्छमकारोपास्थतावप्यश्नेयादिषु पर 
याजादीनां परयेकपेव श्तिकस्पनेति वक्ष्यते । तस्मान्युख्यमषा 

वृ त॒ शक्यसम्बन्धग्रहसापेक्षस्वेन अुख्याथांभिभानसं 
पोगात् खदु गोणाथक्तेवताभावे तत् । ततश्च भथमावगतेन घुख्ये 
नेव सम्बन्धो युक्तः। प्वेनेवार्थन नित्यं प्रपाणान्तरमनप्ष्य 
मन्बाणां संयाोगादिति व्याख्येयय् ॥ 

स-संरकारतादचोदिते न स्यात् ॥ ३-२-२ ॥ 

यस्वेवं सति पषालुमन्त्रणमन्त्रादीनाभुत्कषेः भरसस्येतेत्यु- 
क्तम् , तदुत्करषैस्य गुणाद भरयोजकम् । न हि किङ्गेन भरकरणवा- 
ध उत्कर्षो दोषः। 

न च पापान्यस्तम्बन्धवोधकपरपाणाभावः । यागानुपन्त्र- 
णसपारूयाया एव त्वात् । 

न च प्रकरणादिनापि तासपयेग्रहे कोके अुख्या्त्वादशे- 
नात्कथमरुत्कषकरपनेति वाच्यम् । दूरस्थस्यापि साकांक्षस्य 
कथच्िदुपस्थितिसस्वे सुख्योपायान्तरनिराकांक्षसंनिधिरूपस्य 
प्रकरणस्य तात्यग्राहकत्वादशेनात् । अत पतर व्यवहितपद्ा- 
न्रयवत् व्यवष्ितवाक्षान्वयोऽपि ग्रन्यव्यवहाराद) रोके दृष्टः । 
यदि तु कथश्िद्टोके इटशप्रिषयेऽपि गौणप्राकरणणिकायेग्रहणं इ- 
व्येत तदा वकदविवक्षायाः भकारान्तरण ज्ञाने सतीति 
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न च प्रकरणे पाठवक्ञास्मकरणिनाो ज्ञाप्यमानेनानेन क. 
थषुपकतेव्यमिस्याकांसैव गौणायतास्पयग्रादिकासित्िति वाच्यम् 
तस्या अध्यनिधांरितद्रारिकायाः क्टूपदारकेण द्रस्थेनाप्यन्व- 
योपपत्तौ तद्ाहकलवे परमागामावात् | अत एव प्रकरणपाो- 
पि पारायश्राद्यपयोगी ताहश्क्रमसिद्धययं न नान्तरीयक. 
कोत्तेनकम् । इदं चो्कपाभिधानं प्रकरणे ख्य थेविे- 
धियुणाम्तरप्तख एव स्तयम् । तदवे तु क्लृ्तभुख्याथेवि- 
ध्यमावेऽपि मान्वणिक्कमुख्याथविधिकस्पनोपपन्तेः । 

अत एवोपांशुयाजदिर्याल्यादुवाकंयामन्त्राणां नोत्कषेः । तत- 
धायमत्र क्रभः--ुरुयायविधिसत्वे ततेव विनियमः । तदभावे 
मान्त्र णिक बुखयायैविधिकस्पनम्, विगेधियुणस्ते वृस्कषैः | 
तस्यापि सापान्यसम्बन्धवोधकपरपाणामावेनापंम्भवे प्रकरण 
एव गौ णायेविषयकत्वकरपनम् । तस्याप्यतुपयुक्तज्क्षणायस- 
स्मवादिनाऽसम्भवे तदथोमिधानस्येवादृष्ायेखकल्पनया जप- 
रूपा द्वीकरण यिति ॥ 

&= कोष, ० 

खश्च तु विरोधिनि गुणे चोदिते सति यत्र गुणरचौदितः 
तजो्कर्षायिधानं न दोषर्स्यात् । छिद्धन सापन्यसम्बन्ध- 
ग्राहकपमाणसहङृतेन सुख्याथसस्कारकतवस्यैवावगमादिति व्या- 
ख्येयम् । प्रयोजनं स्पष्टम् ॥ 

इति प्रथम किङ्गाधिकरणम् ॥ 

पप 0 मि 
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अथ द्लःयमन्द्रयायेकरणषद्् (२) ॥ 

वचनाखयथाथमेन्द्री स्यात् ॥ ६-२-३ ॥ 

( विषयः ) 
भे अघ्रौ श्युत--“कदाचन स्तरीरसीतयन्या गाहेपस्यसुपति- 

प्रत" इति । 
( सकाः ) 

तत्र किषयं पन्त्रः युख्यसापथ्यापष्न्धतद्धितश्रुत्या ई- 
द्र्ग् ? उत गोगसापय्वौपषटव्धकारकश्चुत्या गाहेपत्याङ्मि- 
ति विचारः। | 

( सङ्कतिः ) हि 
तत्र॒ गौणस्तापथ्यंस्य विनियोजकत्वाभाववद्िनियोजक- 

श्रुति सहा यल्वकपत्ैनिमोगप्रयोजकलामावस्यापि पूवरवसस- 
वंतस्यापवादकरणात् पादाध्यायानन्तरसङ्गतयः । 

यन्तु भाष्यकारेण “निवेकश्षनस्सङ्कमनो वमनामिव्येन्द्या 
गाहपयद्रुपतिष्ठत " इत्युदाहूतम् । तत् “विवा रूपाऽभिचडहे सची - 
भिः। रव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थ सपरे वश्रुना"पिति 
पन्त्रक्ेष उपपार्थेन नकारणेन्द्रस्यापस्थानतया गुणत्वेन स- 

तैनादग्रे च “दभ्ुनां पावकशथास्मीति वसु्रष्ठस्वकथनेन भाधा- 
न्यावगतेः मुखूयसामथ्यैस्येव कारकश्चत्युपष्टम्मकतया स्वप्येव 
स्वोपभानेन कथश्िद्रौणसामथ्येस्य च सद्धितश्ुत्युपष्म्भकतया 
च वेपरीत्थादुपे क्षितम् । 

न च तद्धितश्रातिदावंल्य एव तर्स्तृदा हरणता । तस्य बछा- 
बङाधिकरणसिद्धसनैरद परिकरणाषपत्वा मावात् गौगसापथ्यंस्य 

७ ७ 

विनियोजकश्चरेयसाहयतामात्रसेनेतदाधेकरणा्रेषयः । अत एव 
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न तेन पोनरकत्यपपि । अकः पृरवाक्तमेवोदाहरणय् । 

1. 
तश्र पूवेवदिहापि तात्पधेश्गानस्य रक्षणादिजन्यश्षन्दबोषे 

कारणत्वेन तदुग्रादकामावान्न गोणसतामथ्यैस्य द्वितीयाश्रुहि- 

न च द्वितीयापरामितातानेयोमस्थेव तात्पयग्राहकसवम् , शाब्द 
बोधे योग्यताज्ञानस्य कारणत्वेन गौणस्तापथ्य्ञानाभावे विनि. 
योगपरपाण एवानुपपत्तेः, परथपोपास्थतेन्द्रतद्धितश्वत्या इन्द्राङ्ग- 
स्वस्येवावगमेनायोग्यतानिऽचयस्य परतिबन्धकत्वाच । 

न च पराथापिकत्वेऽपि तद्धितश्ुतेः कारकश्चतितो दोबरयम् , 
तद्धितस्यापि प्राधान्येन मन्त्रपतिपाद्यत्वूपे देवतात्वे क्षकत- 
त्वेन दौवस्पे प्रमाणाभावात् । अत एव शुतिलिङ्कायिकरणन्पा- 
येन केवस्य रिङ्गस्य दौ॑स्येऽपि तद्धितश्रयानुद्सया दिन्द्र 
त्वोपपात्तिरिति विहेषाशषङ्कासश्छान्च तेन पोनरश्ष् । 

अतश्च मन्त्रे गो णरवस्य तात्पयेग्राहका मावात् प्रत्युत दि 
त।यान्तपद - एव जघन्यदस्याश्रयणे तद्धितश्ुतस्तात्षयग्रादहिका- 
यास्तश्वात् तत्रैव तदाश्रयणं तेन द्वितये प्रातियोगिलरक्िकषा 
गाहुपस्यसमीपे स्थितवन्द्रं भकाष्राये दि ति शुभे त्वन्यायथकर्पनेः ति 
न्यायाद्राहैपभातिपदिकमेवेन्द्रे गौ णम्, यज्ञ प्ानत्वपाहक्यात् । 

अथ वा गाहैपस्प्रात्तिपदिकं गरहपतेरयमिति व्युत्पर्या इ- 
नरे योगिकमस्तु रूदिवरी यस्त्वात् अग्नेरेव कर्मत्वं तत्त न मन्तर- 
साध्यामिधानं भरति । तस्याक्नाब्दत्वनान्वयानुपपत्तः। अपितु 
धावुकाच्यसपीपावस्थान प्रति। 

न च भरकाद्ानक्रियातिरिक्तक्रियायां मन्त्रस्य करणव: 
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सिद्धान्दः ; 

सभकातस्मिन्नन्व यानुपपत्तिः, (२).उपान्पन्नकरण' इवनेनो- 

पपूर्वात्तिष्ठत्ातोपेन्त्रकरणके पकाश्षनाख्ये व्यापारे व. 
तेमानादात्पनेपदुिधानेन परकाकिनपरताभावे आत्मनेपद्ा- 
युपपत्तिश्चेति वाच्यम् । (२).'काश्षनस्थाख्य यो श्चेति पूव 
ुतरेणेव भकाद्रानाथात्िषटेरात्पनेपदविधाननेतत्सु मरे पकाश्चनव्य - 
तिरिक्तस्यापि व्यापारस्य मन्त्रकरणकत्वे अत्मनेपद्विष्यय- 
त्वात् । अदम्प्व समीपास्थितावेव पन्वः करणप | 

न च बाधः । एतत्स्परातिवटनव समीपस्थितेरमिधानप्रयो- 
जनफत्वावरसायादैन्द्रमन्त्रस्यापि समीपस्थितिसाध्येन्द्रामिधान- 
करणत्वेन सपीपस्थिताबोपचारिककरणक्त्वो पपत्तेः । अत एव 
स्वसाध्येन्द्रामिधानसाघकत्वस्य सम्बन्धाविधयेव भानोपपततर्म 
धातोरभिधानरुक्षणापि । अतश्च वाच्च एव व्यापारे पन्बस्य 
करणत्वमग्नेश्च कत्वम् । 

न च वाच्यस्य ति्ठतिषात्बयेस्याकमकत्वात् कथं तजाभनेः 
कृर्खेनान्वयः | ().अकयेकाचै' त्युत्तरष्रेणाकमेकात्तिषठेतरा- 
त्थनेरदविधानेनस्पन् घञ तिष्ठतिवाच्यस्याप्यथस्य सामीप्य- 
द्पफलविच्छ्देन घकरमेकत्वविवक्षणात् । एवं सामीप्यस्य 
प्रतियोगि वासम्बन्येनाग्नयाश्रयतादग्नोस्स्थतिकमेलखो पपत्िः । 
तस्पात् द्ितीयाश्चतरन्यथाप्युपपन्नलारिजङ्गन तत्सहछृततद्धित- 

त्या वा ईन्द्रमकाशकत्वमव मन्त्रस्येति पराप्र- 

( सिद्धान्तः ) 

अभिधीयते--द्िती याश्चा गाहपत्याथलावगमेन नात्र धु- 

१ पा.सू. १३२२५. रपा. सृ. ९३२२३ २४. चु.१-३-२६. 
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३ भामासाकोस्तुभे | एेन्यधिकरण- 

रूपाय प् । 

न च योग्यताज्नानाभावाच्ह्कतविनियोगानुपपत्तिः। अयो- 
यतानिरचयामावमत्रण कान्दयेधोपपत्तो योग्यताज्ञानस्य 
कारणत्वकसपन भर्माणाभावात् ।अतस्साषग्रीसत्वन ओंतविनि- 
योगो पपत्तेः तस्यव बरगतस्तातस्पयग्राहकस्थ सचेन पन्वरगतेन्द्र- 
पदस्य यज्ञघाधनत्वसादश्यादिन्दातिधातलयोनुसारदराग्नौ जघ- 
न्यष्त्याश्रयणम् । 

न च तद्धितश्रुत्या द्वितीराश्चतेबाधः । तद्धितात्तस्यापि 
प्राधान्येन प्रतिपा्त्वरूपस्य देवतात्वस्य पन्त प्रति गुणल्वेना- 
पस्थिततवाद्विपरीत विशेषण मादकल्पनां विना ताद्धितेनश्टिति द्रि 
तीयाव्न्पन्स्येन्द्रङत्वपरतवाणानुपपत्तेः, इन्द्रोदशेन मन्रविधावे- 

कप्रसरतामङ्ापत्तेश्च, मन्तरस्येन्द्रसम्बन्ये समीपस्थितिं परत्यवि- 

शेषणस्वेन तां भरति भन्नवेशिष्टयापस्मवाद्िकिष्टविध्यसम्भ- 
वेन प्रस्येकं गादेपत्योदैक्षन समीपस्थिातिविधी बाक्यभदादा- 
स्मनेपदविरोध पत्तेश्च, चयने इन्द्रस्यावुपयगनोदर्यलःतु- 
पपत्तेश्च । 

एतेन तद्धितस्य स्वतो दिनियोजकत्वाभावेऽपि माहेपद्पदे 
कक्षणातात्पयग्राहकत्वमात्राङ्ाकरणान्न वाक्यमेद्ादिदेष इत्यपा- 
स्तम् । अनुपयोगौन्द्रपकाश्चनायत्वानुपपत्तेः, विना कारणं विधौ 
ङक्षणाङ्गीकार भरमागामाकाच्च तद्धितस्य शक्याथबापक्षादटीने- 
द्रभकाशकल्वालुवादमात्रत्वेन छक्षणां विनाप्युएपत्तेः । गाहप 
त्यपदस्यावयवयागेनन्द्रपरत्वपक्ष रूहित्यागापत्तश्च । समी- 
परस्थितिं पत्येव गाहपत्यस्य कमेतेति पक्षस्तु मन्त्रस्यौपचरि 
ककरणत्वापत्तः समीपस्थितेश्च गादैपत्यसंस्काराथेते इन्द्राभिषा. 
नायत्वायोगान्मन्त्रस्य तेदररौपचारिककरणतस्याप्यनुपपत्ता- 
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व्।तनेपद्ातुपपत्तः अआत्मनेषद्ानरोधन वेन्द्रायिानायेह्या- 
ककारं गाहपत्यस्य सकतुषदनीप्पितकमत्वायोगात् , ईप्पितक्- 
मतवा ङ्गीकारे चेदिहानेकः्वनिमित्तवाक्यमेद।पत्तेरयुक्तः 
तस्पात् द्विीयान्तततीयाम्ते च पदे यथाश्रुते एवाङ्गक्त्य धातुनैव 
समीपावस्थानविशिष्टमभिधानमास्मनपदरूपतात्पयंग्राहकानरोषेन 
छक्षयित्वा तत्रैव मन्त्रस्य करणत्वेन गाहेपत्यस्य च कमेत्वेना- 
न्वुयोऽङ्गी क्रियते । गाहपस्यस्य च साधनेन चयने उपयोगा- 
भावेऽपि संस्कायेत्वन तस्सस्वादमिधानकमत्वोपपात्तेः । तस्मा. 
दरोण गा्ैपस्य एव मन्त्रस्य शस्या विनियेगादयुक्तमेव गौण 
साषय्येस्य तदुपष्टम्भकरवम् ॥ 

सच्च स्म् ॥ 

मू-गुणादव्याभेधानं स्यात् सम्बन्धस्याशाखरै- 
तत्वात् ॥ ३-२-४ ॥ 

नन्वस्तु श्रत्या गादेपत्ये विनियोगः, तथापि न गौण 
स्वाश्रयम् | श्रतिचाक्चस्य सक्तिरूपस्रम्वन्धतात्पयग्रहहतुतर- 
नाप्युपपत्तेः । अतश्च पख्यदरत्येव श्रौतविनियोगनि गहे न गौण- 
ताश्र यणपित्या्षङ्!हइ--छोकम्रतिद्धमो णद्रस्याऽप्यमिषानोपप- 
त्ावन्यप्रस्याखौ किकशक्तितात्ययेग्राहकत्वकल्पनाभमागाभावे 
न गौ गाभिधानमेव न्याय्यमिति | 

प्रयोजनं स्पष्टम् ॥ 

ने 
रे 

@ & & इति द्वितीयमेन्य धिकरणम् ॥ 
------- 



अथ तृर्ताय इविष्कूदाह्ानाधिकरणस् ॥ (द) 

-तथाहानमपीति चेत ॥ ३-२-५॥ (पू) 
( विषरसं दायो ) 

दशपएणमास्योः “हविष्ठृदेदीति निरवधघ्रन्नाहयतीःणति श्वत | 
तत्र क इदिष्करदेहीति पन्तो वाक्येन गोगेऽवधाते विनिशरुञ्यते! 
्ङ्गन वा मुख्य एवाहनि ! इति दिचारः 

५ । ( सङ्लिः ) 
गोगस्वामथ्येस्य श्चतिसहायत्वत् प्रवरवाक्यसहायत्व 

स्यापि प्रसक्तस्य वक्यविनियागासेद्धापवादकरणात् पादाध्य- 
य [नन्तरसङ्गत१ः | 

( पूव प्तः ) 
तत्र नाहानाङ्धं मन्त्रः | “पल्येव हविष्छृदुपोत्तिष्ठति देव! 

नु षीन् पितृन् साऽमिदयादहन्ती"तिवचनेनचिधातस्य पन्नीक्तक 
त्वेऽपि पन्न स्वयमेवापाीचिष्ठति न ताहूतेसेवकरिण पक्षपरप्र- 
हानःमावनियमपतीतेराहानविध्यन्तरस्य चानन्यथासिद्धस्या- 
भावात् मन्स्य तदङ्गत्वानुपपत्तेः | 

अत एव तत्र निरभ्यासविधिः, सहायाथेलखात् , तस्य च धाप्रा 
वघातकालानुवाद् हइत्यपास्तम् । विना कारणं कारलक्षणायां 
प्रमाणाभावाच्च । अता(१) ““लक्षणद्ेखोः क्रियाया” इतिज्ञवृभ- 
त्ययस्य प्रयोजकृवापरपयाये दहेतां स्मृतेरभिचरन् यजे 
तेः तिषन्मन्त्रपाठस्यावघातभावनाङ्तरमेतव्र । व्युत्पन्नशश्वोदनं 
युञ्जानो गच्छती'खादो शतृपस्ययापात्तक्रियायामपि सुवन्तान्वयः। 

न चेव प्राप्ठाव्रघातोदेवेन मन्त्रनिरभ्यासयोविषौ वाक्य 
भदापत्तिः । अवघातक्रियाया वबितुरीभावफङकतवावहयंभाषेन 



पूवेपक्षः ] २३५ 

तन्न भिरभ्यासविध्यतुपयपत्तः । क्षाखान्तरे जिरभ्यस्तस्मैव मन्त्र. 
स्य पठितत्वेन त्रिरित्यस्यायुषादात् तदनापत्तेः । 

वस्तुतस्तु अवाति समाख्याप्राप्रस्याध्वर्योबाचनिकन 
पतीकरकतेन वाधादवघ्रननिहि पुंस्त्वस्यापि विषेयल्वापततेः 
मन्तरपुस्त्वाभयतरेजेष्टावघातविधिरेबायम् । 

एव च पत्न(वाक्येऽपि गुगाद्दघातान्तरविधिरव । दयोस्त 
यो व्रीहीनवहन्ती' त्यनेन संस्करार्॑सम्बन्धेऽपि इष्टायैलादि 
फरपः । अत एव पन्न।कतेकादधाते (अवरन्न दिवि इति 
मन्त्रोऽपि निस्पपन्रः । भ्रङतवाकयविपेयस्य विशिष्टावधातस्य 
विध(यकस्त्वाहयतिपरः प्रत्यय एष ! धातुराखूयातांशश्च सु 
त्वाथमनुबाद।, आख्याता शस्य “वत्कसनि तद् चष्ट” इस्येष- 
भकाश्चनायत्वमङ्गीज्त्य मन्तरेमाध्वयुराहानमाचषटे इत्येदं॑ शक्या- 
यवोधकाङ नाह नपरकाकनस्य भ्ाप्तस्यातुव।दात् । अतो मन्त्र 
पुस्स्वविशिष्टावधातभावनेव शतृधत्ययापात्ता विधीयत इति 
मन्त्रस्य गोणावघाताङ्गत्रमेव । गो गी्त्तिमकारश्चावपतिऽपि 
कथञ्िव् स्था पचतीतिवत् कतैतु१चयं, अचेतनेऽपि वेतन- 
त्वमारोप्य हेऽवधात ! समेहि सम्प्र्ो मव इत्यथाङ्गक।रेग 

य्यः = _ ~ (~ __ ५ ^ ^~ 
सृञ्ञं आहानशाक्तोऽपि हष्टृदेहीति मन्त्रः तथा 

एन्द्रीवद् यथार्थे विनियुज्यते इति व्याख्येयम् ॥ 
( इति पूचपक्लः ) 

(^ (~ र 

म-न कारुविधिश्चोदिततात ॥२-२-६ ॥ ( सि) 
( {सद्धान्तः ) 

नात्र गोणेऽ्रघाते पन्त्रस्य विनियागः.। वचनस्य धुख्या- 
इन सम्बन्धातुवाद्कत्वेनाप्युपपत्तेः । युरूपविशेष्ययुताह नभाव 
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नासम्बन्धस्याभ्यर्हितस्वाच्च त्रिरित्यस्यावघातिऽन्वयातुपपत्तेर- 
श्रतमन्त्रपाठक्रियात्रिषयत्वापचेश् । दिना कारणमाख्याते 
आनुह्णसनिक्णा अपि प्रकाक्चनलक्षणाया षातास्साघुखपाराथ्यः 
विशिष्टायेविध्यादेशान्याय्पत्वाच । 

नचेवकारेणाहनस्य पयुदापात् तव मन्त्रादि सम्बन्धातुष- 
पत्तेस्सवेदोषाङ्गीकरणम् । तजरेतरस्य सवस्य पराप्लेनादधता- 
तुवादेन पन्नीमा्नविधानादेवकाराथविशिष्टपत्नीकतेक।वध।ता- 
न्तरविधों गो रष विकर्पाचयापत्तेः । अत एव श्पन्त्येव हविष्छृट 
पान्तषठुता' त्यत्र पर्यव हपिष्करत् ने खन्पेत्यवकरथा; नं तु 

पल्ली स्वयमेवोपोत्तिष्ठति न त्वाह तेत्येवकाराथंः । 

न चव्रपनाहूताया अपि स्वपदाथेकरगोपपत्तेराहानस्य 
नित्यप्राप्त्यमावात् कथ तत्र पन्त्रसम्बन्धानुबाद् इति वाच्यम् | 

मन्त्रस्यावघातावान्तरमकरणे पठितस्य तत्सम्बन्धनिवाहार्थ 
"बाहुभ्यां सघ्यास'' मित्यादिपन्तरवन्पान्तवगिकक्रियानियम- 
विधिकल्पकत्वो एपत्तेः | 

यत एव नित्यपरा्तस्वेऽपि चयनादिषदध्वयुकरेकस्वसिद्धयय 
विधिरिति न्यायञ्ुषाक्तमपास्तम् । विधयान्तरस्षस्वेन संभव 
त्माप्निकायाः क्रियायाः विधो गोरवात्, पन्तपाठटस्याध्युकर्त- 
कटसिद्ध्। पथक् पयल्नानापाच्रे अह्ने ऽध्वयुकतेक स्वस्यां. 
सिद्धत्वाच्च । प्रथनस्य तु विधेयान्तराभावात् प्रथक् भयनापाध- 
त्वेनाध्वयुकतेकत्वासिद्धश्च तिपिरिति विशेषः | तेनावधाता्ध त 
त्क! आहनस्य तन्न च मन्त्रस्य नित्यप्रप्तस्यानुषादात् केवल. 
माहने चिरभ्यासपात्रषस्यां शाखायां विधायते । आहनस्य 
मन््रपाठातिरिक्तपयनानापाद्यत्वेन च नत्र वेदिपरक्षिणमन्त्रव- 
दाह्वानमन्त्रस्य सञ्खत् प।ठत्रसङ्कः। अवध्नन्निति तु शतरप्रत्प यस्य 
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कभ 

क्षणायेत्वात् शयाना भुञ्जते यवन। “इतिददवध।तकतंखावस्थ- 
स्याहु(नकतेखपरतीतेरवघति च पत्रीकतेकस्वेनाध्च्युंकतेकलवा - 
मविऽप्यन्वारम्भविधानेनाष्वर्योः कवैत्वोपचारेण तत्करेफस्य 
वतेमानस्यावधातस्याहानं परति कालिकसम्बन्धेन विषित्वाव- 
सायादवयातकारि आदयती ययेप्रतीतेस्तस्य चाथपाप्रलाददुवाद 
एव । अत पव कारलक्षगापि ्तुप्रत्ययापात्तटक्षणलधटक्तया 
आपाद्यमाना नातीव दोषमावहति । काठीनलस्य सम्बन्ध- 
विधया भानोपपत्तेने सापि । 

वस्तुतस्तु पत्रीकतंकेऽवधतिऽन्वारम्मकतुलमात्रेणाध्वर्योः 
कर्ैस्वायोगादवहान्तिधातौ तदर्थस्ाधनीमृतान्वारम्भलक्षणापत्तः 
नायं रक्षणे शषतृप्रययः। अपितुभरयोजकल्वपिरपयाये हेतो । अत. 
श्राभिचरन्यनेतेतिवदवधावफरप्राह(नपित्यर्थोऽन्द्यते । अस्मि 
इच पक्षे द्ातप्रत्ययस्य कर्तृत्वाथकस्य न स्वतन्त्रफतेत्वपयेः । 
फटीभूतावघातकतेभूतायाः पर्या अ।हानकरेखासं माद कवष्न- 
न्निति पुंस्छाबुपपत्तेः । अपि तु प्रयोनककतेत्वमवघातं कारय- 
न्नाहयतीति । सवथा अष्नन्नियस्पानुव्रादकस्वादाह(नान्ुादेन 
त्रिरभ्यासमा्विधानान्न गोणावघताङ्लं मन्त्रस्येति सिद्धम् । 

सज नावघाताङ्ग मन्बः, अपि तु ऊाखायनुवादपुवल्ि- 
्यासविधिरेव काठादेरथपाप्तस्वादिति व्याख्येयम् ॥ 

मू-गणामावातत ॥ ३-२-७ ॥ 
गुणोऽपि भ्ुख्याथघादश्यं न॑ क्षटिति प्रतीयमानं कि- 

चिदशरयते । 
अथ वा वाक्यादवघाताङ्त्वासंभदेऽपि छिङ्ादैव तत्सं 

भवं मन्थानं प्रस्युत्तरं सामथ्यरूपगुणाभावादिति ॥ 

म॒-लिद्धाच्च ॥ ३-२-८ । 
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{€ ^ ( ® ५१ (क ^ ङः † 
चर्व् ह वच्छरदचपतव तदहियता सकान्तकस्न [य 

१८न्यापव् क्ञाटङ्तवाक्पई३यपुपपद्यत । न च्वचरघाते । 
५ ~ 

म-विधिकपिश्चापरशे स्यात्त ॥ ३-२-२९ ॥ 
अध्वयुकतेकावयाताङ्गतया पन्त्रोपदेशे पत्ीकतकस्य ^अब 

रक्षा दिवस्पपनें वध्याञ्च पिति पन्त्रसाध्यस्यादघातस्य तवपते 
भिश्नलवात्पक्षे तद्िधिकोपा वेकल्पिकस्वात् स्यात् प्रयोजनं स्पष्टम् ॥ 

इति ततीय हविष्डदराहानाधिकरणमय् ॥ 
नन 0 ------------* 

9£ [भि © ^~ 

अथ चतुथ बार्डसमाधकरणम् ॥(४) 

स-तथोत्थानविसर्जने \॥ ३-२-१० ॥(सि) 
( विषथसकर्यो ) 

योतिष्ट मे-'"उत्तिष्ठन्नन्व।हाभप्रीदभ्रीन् विहरेति । तथात्रैव 
त्तं कृणुतेति वाचं विष्जती"ति । दशेपूणमासयोश्च “णीताः 

प्रणेष्यन् वाच यच्छति, तां सहातरेष्करृता विद्धजती'तिथुतम्) तत्रा 
पि पूेवदेव वाक्येन गोणयोरुत्यानवागिसगेयोपन््रा विनियुज्य 

¡ उत युरखुगेष्पेवारथेषु छिद्धादिति संक्षयः । 
( सखङ्गालतिः ) 

पादाध्यायसङ्गतिश्च। आतिदोशेकौी सनन्तरा। 

( पूवे पक्लः ) 
तत्र सवत्र ् खूपक्रियान्तरसचात्तस्याइच साधुस्वपात्रापैसे 

प्रपागामावाददष्नन्नित्यस्य लक्षणां तिनापि हृतुत्वमात्रतयोपपत्तः 
तिरभ्यासस्य च विधेयान्तरस्य सेन भवस्यापि ब्राह्मण वाक्य 
स्यान्यथोपपात्तिस मवा्युक्तो छे ङ्को तिनियोगः । प्रकृते तुति 
येयान्तराभावेनोत्तिष्ठन्निच्यस्य लक्षणाथलंमङ्कीकुत्य काङस्यैव 
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तव मते त्रिधेयत्वात् विध क्षणापततेरत्थानस्य च साम्यात् 
करिष्यमाणदेशान्तरविहितकायायेत्वेन कृताथेस्य सन्त्रपादाथ- 
त्वायागेन शतृभत्यस्य कारणल्वरूपहेतुत्वायलायोग!दव- 

यः इयं फरतष्पेतुतवायेगङ्गीङ्धत्य पन्तपादस्यैव गौमसाम्यै 
त्थानाङ्गस्वं युक्तम् । चरदवाक्ये तु शतप्रत्ययस्यामावादि 
णश्चस्या वा विसरमाङ्गलमेवावगम्यते | 

यद्यपि चेतिकरणस्थकङे वाक्यीयो विनियोभोऽभ्युपगम्येत 
तथापि ब्राह्मणवाक्यत्वेनास्य पावल्याद्युक्तं विनियोजकतवम्, 
मन््रलिङातुरोधपात्रेण विधो कारुलक्षणायां प्रमाणाभावात् | न 
हीयं शतृपत्ययस्थल इवाचरहयक्यपि, येन नात्यन्तदोकाय भवेत्| 
तस्मादत्रापि युक्ता गौगे विनियोगः । हिष्कृद्राक्ये तु वतीये 
देन्यतिवद्धिनियोगकर्तीति न काचिदतुषपत्तिः । 

क्ठुलक्तणायां हविष्कृत्मातिपदिकन पन्त्रपाठलक्षणातु 
तवापि तुरयेवेति सम एन्त्रमात्रछक्षणायापमपि न कथिद्विसेषः | 

तस्मात्तत्रापि गोणे विनियोगः गौणीत्तिभकारथाश्रीन्पन्त्रे ता- 
पदै ्रीच्छन्दनोत्थानमेव यज्ञप।घनस्वाव्रिशेदेण कथ ्चिदुक्स्वा तत्र 
च चेतन्यपध्यारोप्य त्वमञ्चिविहरणादि साधयेत्येवम्। छोटो बा- 
प्रपकाङतायेस्वमङ्धीक्रेत्य विहरणस्य प्रप्त: काल इबयेषष् | 

न चाध्वयुकतेकोत्यानस्याश्नीधकतेक।धिविहरणसाधन- 
त्वानुपपत्तिः । अचरसय पूवेपल्चवादि मतेऽस्य मन्त्रस्य मरेषत्वाभदिना- 
भनिविहरणादेः.पषेषु.पराधेकारा” दितिन्यायविषयत्वाभावाद्ाः 
प्रीधकतकत्वानुपपत्तेः समाख्याया आध्वयंवलरात् । सिद्धान्ते 
ह्यस्य मेषल्येन पराथिकारत्वे भाप्ते मन््रवणोदाभ्रीधविधिधुक्तः, 

एवं व्रतमन्त्रेऽपि वतनिययं कृणुत नाशयतेति दिंसाथक- 
त्वं कृणोतैरर्ाय व्याख्येम्र् ।  वागधिष्ठानतास्वादिभेद्च 
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५, 

वहुवचनम् । चरतेति पाठेऽपि चर गतिभक्षणयो'रिखवुकषा- 
सनान्नाक्ननापरपयायमक्षमायेत्रमङ्गङ्त्य स पवः । इषिः 

करपन्त्ेऽपि भक्षणेन हविनांशचकतं दन्तादिनिषठं बाच्युपचरय 
त्वमेहि भकटीभवेति व्याख्येयम् । अतोऽत्र गौण परेन. 
याग इति प्रात्त- 

( सिडान्तः ) 
अधिधीयते-नात्रापि गोणे विनियोगः । पबष्टस्पापि ब्रा 

हयणेवाक्यस्य कारुविधायिषस्वेनाप्युपपत्तः। 
न च लक्षणा; क्षतूपरत्ययस्य लक्षणाथैत्वमङ्गीक्कत्प श्त्यै- 

व।न्वयापपत्तेः । अत एव कालस्यापि सम्बन्धप्रिवया भानो. 
पपत्तेनं रक्षणा । अन्ययथोत्थ्नाङ्तवमपि भरकादाकत्वसम्बन्पे. 
नेति तस्यापि छक्षणापत्तिः) एवतितिक्ररणस्यापि मन्त्रस्वष्प- 
मात्रपरापरेकस्वादव्ययत्वाच टुपविभक्तिकत्वेन करणत्वादेकं- 
स्षणयेव मानान् श्तिन्द न्यावसुषोर्तं युक्तम् व्राह्मणवाक्यत्वेन 
प्राबद्येऽपि च सतिसप्घम्यथरक्षणया कालिक्तम्बन्येनोपरक्ष- 
णायेत्वोपपत्तौ नावरं करणत्वरक्षणयानपेक्षिताङ्ाङ्गिभावपर. 
स्वं युक्तपाश्रयितुम् । हवरिष्डृदरक्ये तु सत्यापप्येन्द्रीवत् तती- 
यया करणलोक्तौ वाग्यमपिक्षितावधिसमपेकत्वेन तद्विषिपरै- 
कवाक्यस्योपपक्तो वाक्यभेदे भरमाणाभाव्रात् तूर्तीयाया अपीत्थं- 
भूतलक्षणायेतामङ्घाकृत्य काल वधर । क्टटप्तथोत्तरपदार्थविधे- 
पाठक्रमेणोत्थानस्य कालः मन्त्रपाटक्रमेण च वतहविष्टन्मन््रयोः। 
संच तत्र त्र विधीयते| अतोऽत्रापि बाद्यमवाक्यानामन्यपर- 
स्वारिश्ङ्गेन यख्य एत्र विनियोगः । सूत्रप्रयोजने स्पे }; 

इतति चतुथेसुत्थानवाग्विसतगाधिकरणम् ॥ 
णण अ क 

~ ् 



छथ पञ्चमं प्युक्तकाकाधिकरणम् ॥ (५) 

धत्वत्त॥ ३-र- 
( चिषघधः ) 

दशेपुणेमसयोः सुक्तवाक्रतमाम्नातः स (क छिङ्ञादि 
एदेवतापङक्ा नाथे एव ? अथ वा (दक्तवाकेन भरस्तरं प्रहर 

सो" ति दकीयाश्रुत्या प्रहरणाङ्गप्पवि त्रिचारः। 
( सङ्खतिः )} 

युख्यसापथ्यंस्य विनियोजकथवं गौणसापथ्येस्य च श्वति- 
सहायस्वमिस्यभिहिते सतिसम्मवे दुख्वसामथ्ये स्यापि तत्स 
ह यत्वामित्युपपादनाद् पादाध्यायसङ्कतिः । कारुविष्यपकबादा- 
खानन्तरा । 

( पूचपश्चः ) 
तत्र प्रहरणस्य द्वितीयया परस्तरसस्कारकतेनेव पुक्षा 

कस्यापि छिङ्गनेष्टदेवताप्रकाश्षनायेसेन छताथत्वात ““दशेपुणै- 
पासाभ्यापिद्ट" तिवत् वचनस्य कारुदिवित्वेनाप्युषपत्ते न १. 
हुरणाङ्गत्वं चुक्तबाकस्य । 

न च तत्र खाप्रत्ययेनवेह कारस्य केनाप्यनुषालत्वात् “टु 

विष्डता वाच क्दिनती तिचश्च बाक्यमेददेङक्षणाकारण- 
स्याप्यमावातु न तृतीयया ब्रहरणाङ्गलस्याकाङ्घोत्थापनेनाप्युषष- 

चिरिति वाच्यम् ¦ (१)'इत्यम्मूतकक्षणे वर्तीये” त्यनुश्षासनेनः 
फर णत्व्येव गपकतवरूपस्य छक्षणत्वस्यापि वती याश्चकयत्वाब- 
धारणात् कालिकसम्बन्धेन सक्तवाकश्य रक्षणस्वेन हरणा. 

१ पा. स. २-३-२१ सि 
२१ 



२४२ वाद ¶साक्नो स्तुभ | सूक्तवाकाधिकशण- 

न्वय। पपत्तः लक्षणां दिनापि वाक्यस्य कारुषिधिपफङकसेना- 
न्यपरत्वसम्मवात् कृताथेयारङ्गा ्गेमावपरत्वानुपपत्तेः । 

न च ज्ञाननिङपितजनकत्वर्पस्य छक्षणत्वस्य वास्यत्वै- 

ऽपि ज्ञानस्य्हातुषात्तत्यात् तदुपात्तमावनानिरूपितकरणस्वापि- 
क्षया विछम्बापास्थितिकत्वेन तस्य दौबेल्यमिति पाथसारथ्यु. 
क्तं युक्तम् । ज्ञाननिरूपितस्यापि श्ञक््यतावच्छदककोटिपविषटखे- 
नोफादानोपपत्तः अन्यथा करगत्वानुश्ासननेव करणत्वस्य श्चु- 
तक्रियानिरूपितस्यापि शक्यतावच्छदकलत्वासम्मवे योर्यतयेषा- 
ध्पाहुतज्ञानक्रियानिरूपितत्वोपपन्या लक्चषणल्सिद्ध्ः पथगसुः 
शास्नवेयथ्योपत्तिः | 

न वैवमपि गपक्रस्वस्याकारकत्वेन घात्वथोन्वयप्रतीतेः ध- 
धानेभूतभावनानिरूपिततकारकलत्वपिक्षया दोबेट्य पिति वाच्यम् 
अकारकस्यापि निमित्ताद् भावनान्वयाङ्गाकारण गपकत्वस्यापि 
भावनाविषयस्वेन तुल्यत्वात् । अत एव विशेष्य भूतस्ुवन्ताये- 
भकारकशाब्दत्वाबच्छिन्नं भरति प्रत्ययनन्यो पस्थितिमाविना- 
विशेष्य्तासम्बन्धेन कारणं छवा । अत उपपदव्िभ- 
क्रितः कारकविभक्तेः भावस्ये भमागामावात् कताथत्वव- 
टेन ववीयाया इयभ्भूतलक्षणा्थतापङ्गीद्य विनैव छक्षणां 
कारषिधिफलरकत्वपेव युक्तम् । अस्तुवा लक्षणा, तथापि 

सिद्धन्ते भहरतो मान्तरवर्णिकतत्तदगन्यादिप्रयकदेवताविधिक- 
स्पनापूर्वकेकंहोषरक्षणाङ्खीकारात् तदपक्षयाबुक्षास्षनिकी तती- 
याया इत्थम्भूतलक्षणत्वरक्षणा अपेक्षिताकधानापादिका युक्तैव । 

किञ्च तव मन्त्रेऽपि लक्षा, “अजुषतेः ति भूतनिदेशस्य 
वतेमानमहरगविषयत्वासुपपत्तेः। अत् हदं माकरणिकं पुरोडान्चा- 
दि अग्न्यादिरज्ञतेव्येवभिषटमकाश्नाथं एव छिङ्गात् पक्त 



| ददे 

वाको, नतु प्रहरणङ्गम् । उचनस्य क{रुविशिष्टपहरण वि पिपर- 
त्वात् | क्टपरश्चानूयाजाचतरं मुक्तवाङषाठात्त्कार इति न क 
्वदतुपपन्नम् । खचर स्पषए्षर् ॥ 

( इति पुत्रपक्षः ) 

उपदेशो वा यज्याशब्दो हि नकसमात ॥ 
३-२-१२ ॥ ( 

( अथ सि्यन्तः ) 

तृती याश्रत्या कृतायेस्यापि भरहरणाङ्त्वेनोपदे इः बिना का- 
रणे गमकलवलक्षणाङ्गीकारे प्रमाणाभावात् । 

न च तत्राप्यतुक्षासनवरच्छक्तिः; तस्य रक्षणिकष्वेन्।- 
व्युपपत्तः लाधवात् भरचुरप्रयोगाच्च करणत्व एव शक्त ङ्गीक्रास. 
दुत्तरश्रवक्ष्यमाणन्यायेन प्रहरतो जघन्ये होपलक्षणाया! फ- 
छगुखत्वनादषत्वाच । 

यत्तु मन्त्रेऽपि लक्षणेत्युक्तं, तत् अजुषत यस्य पुरोडः- 
शविषयत्वेऽपि अभ्न्यादिः पुरोडाशादि सोर्वतवरान् यत्तु यज- 
प्रान "आशास्ति आयुरादि तदनेन प्रत्यक्षनिदिंष्टेन प्रप्तराख्येन 
हृविषेस्यप्रेपेण सहंकवाक्यसरार्टक्षणां विनापि प्रहुरणमकाशचक्लो- 
पपत्तरकिश्चित्करम् । 

यद्यपि चा श्चिरिद'' (पिस्याघेव श्रूयेत तथापिन क्षणा, 
इदंशब्देन परत्यक्षनिरदिष्भभ्तरग्रहणगात् । 

एवश्च पुरोडाक्चादेहुततेनेर्द शब्द व्यपदेश्यस्वानुपपत्तेः अ- 
जुषतेति भूतनिर्दस “आक्षसायां मतव” स्यतुक्ाघनात् स्तु- 
स्यथेत्वेन नानुपपन्नः । अतः परहरणाङ्मपि घुकतवाकः | 



९४४ मीमांसाकीस्तुमे [ सुक्तवाकापिकरण- 

"छुकववाक पव याज्या(र)षस्तर आहूति" शिबि सुक्तवाकस्यव- 
स्तुता ऽयाञ्यारूपस्यापि त्यागसाषनीभूतमन्त्रत्वसादश्याचाञ्या- 
शब्दव्यपदेशस्तुत्ययेश्चुप्पयते । कारविधौ तु तद मावादनुपपन्नः। 

कथं पुनरस्य व युरूयत्रव याञ्यात्वम् ! चदुच्यते-षाल्या- 
त्वे हि या्ञिकथसिद्धरवयवयोगाच हात॒पवचनाहैतत्यज्प- 
मानद्रव्यसम्बन्ध्युहश्षाङ्गुतद वत्।भकाश्षकमन्वत्वरूपमवगम्यते । 
न चे ततसुक्तवाके होमरूपप्रहरणसाधनीभूते समवति, यागहो- 
मयाभेदात्) अत्र च मन्त्रग्रहणं याञ्यादौ पठ्यमानदेवतापदस्यो- 
देशाख्यस्य याञ्यातन्यष्त्यथम् । होतवेदे विहितस्य “चतुही 
ता ग्रामकामं याजयेदि त्यादौ यागसाधनीमुतस्य चतुरह 
तृपन्तरस्य याञ्यातन्याष्ठस्ययं देषताप्रकाशके्युक्तम् । सूक्त 
माक्त्वरूपदेवतापकाश्चनाथेलं स्तेजमन्त्राणामपीति तदयादृच्य- 
यं द्रव्येत्यदि । गेदविदहितद विहोममन्त्राणां घक्तवाकस्य च 
ख्यातव्य स्यागविक्षेषणम् । आवाहनादिनन्त्राणां सूक्तवाकस्थ 
चायेयादियागाङ्गभूतदेवतायकाश्चकत्वत् याञ्यात्वभसक्तौ वतेभा- 
नवाचिश्षानस्पर्ययग्रहणम् । आध्वयेवाणा “मन्न ३३ परनीवाः स- 
जूरदेबेन तष्टा साप पिब स्वाहेति पानीवतादियागमन्त्राणां व्या 
श्यं ह।वपतरचनरि हितेति विक्षेषणम् । भेत्रावरुणादेयाञ्या- 

` पष तत्सिष्यं पवचनेत्युक्तय् । 
न चेवमपि मृगारेष्व्यादिविङ्ृतिष्वध्व्थुेदे विरिताषठप्यौप - 

देक्षिकयाञ्यानां यजुरबेद एव विधानेन ` याञ्यातवानापत्तिपङ्का- 
दषद्कार।दितद्धमां नाप्तिरिति वाच्यम् । तासां स्वरूपेण या- 
डथारवामावेऽपि याञ्याकायविधनेन तद्धमेराप््युपपत्ते । 

न्तु काचित दक्षपणमासादिपात्रे याज्यादिविधानं तदच्र- 
१ प्रश्तराहतेः।  श्ग्रश्वरहूतेः। = 



® क. 

पिद्धन्तः ] ततीयाध्यापस्य हितीथः षादः | रचे , 

9 क 

त्स्नत्वाद्धात्रस्य ऋगेदस्थकशषःखान्तरविदहितयाञ्याद्यतुवादकपतरेति 
न तेष्नरपाश्चिः । अस्तुका तदन्चुसे परेन मन्तव्रल्वादिषससिद्ध विषय - 
त्वसपानाषिकरणो याञ्यात्वमखण्डोपाषेरूपो धमेविक्तषः । 

न चेवं श्ुक्तवाकऽपि पुक्तवाक एव याज्ये'ति परसिद्धः घ. 
त्याद्याञ्यात्वाएचिः, अस्या एवकारोपबद्धस्वेन विरुद्धत्वात्) न ह्यं 
याल्यान्तरनिष्स्यथंः। तस्यापि पराप्त्वात् । अतो ऽयाज्यात्वेऽप्य- 
यमेव याञ्येति स्तुर्यथेः । अव एव प्रस्तरे आहुतित्वस्य युरूय- 
त्वान्न तत्रेवकारः भुक्तः । सृक्तयाकस्य च निगदसत्वेनः भसिद्ध 
निगदानां च याञ्याल्ामावस्य “अयाञ्या वें निगद्! इयनेन 
स्थरान्तरे ऽनुवादादयाञ्यालं स्पष्ट । अत एव न तत्रदद्धमाः 

न च याञ्या्वामावेऽपि सूक्तवाक एव याञ्येति नापा 
तिदेशेन तद्धमपा्चिः । अस्याथवादस्वेन भसिद्धसादश्यमात्रेणाप- 

पचो तदन्तगेवस्य याञ्यानाम्न ““उपश्चयो युपो भवती'?तिबद् 
नतिदेशकत्वात् । कायापर्या तद्धमप्रा्चिस्तु प्रहरणे याल्यान्तर- 

विहितत्वादनाश्चद्घयेव । तत्िद्धं युख्ययाञ्यात्वाभावेऽपि या- 

गसाषनी मूतमन््रत्वप्राम्याचास्यातन्यपदेशः भरहर गाङ तु शक्त- 
पाक इति ॥ सच स्पष्टम् ॥ 

| स् € कस् 

पू--स दवताथस्तत्सयामगात् ॥ ३-२-१३ ॥ 

नन्वरन्यादिभकाश्कन सूक्तवाकेन तद्रहितपहसर्णपरकाश्चना- 
सम्मवात् कथं तस्य तद्ङ्गखम् ? अत आह-सःसक्तवाको देव- 
ताकरपनारथेऽङ्त्वेन रूपेण प्रहरणं प्रति सयांगात् अआघारागांश- 
याजादिपन्त्रवत् । अत्र चभ्ेयादियागेष्वरन्धादीनां परसेकं देवत्ता- 
सेऽप्येद्यागान्तमेतेदेशनिरूपितदेव तातस्य पुत्रनिष्ठपूतसादि- 
टत्तिफएङत्वस्येव छान व्यासञ्थदत्येकस्येव कल्पनम् । अतश्च 



| सूक्तवाकाधिकरण- 

परथयुक्ताग््यादिषटत्तिना एकेन देवतात्वेनेकस्येवेततस्तरद्रम्यकस्य 
त्यामस्य कल्पनम् । शान्त्वा चाजहत्स्वायेलक्षणया आघ।- 
रयतिवत् प्रहशातिना छक्षणाद्धापल्वसिद्धिः । एकहोपक्रस्पनाच 
सयपि मन्त्रे प्रत्येकापिष्ठानप्रकाशिने यजमानेन समस्तान्ययिष्ठा 
नान्युदिश्य युगपत् त्यागः कायः । यात्ञिकानां सेकद्रज्यकस्रेऽपि 
भरसेकत्यागकरण मूलं न पर्यामः । सूत्रं स्पष्टम् ॥ 

४. ~ ^ ~ 

सू-प्रातपात्तारतं चत ॥ ३-२-१४ ॥ 

नु -प्रहरतिना होमलक्षणा्यां तस्यादेश्यत्यागपक्षेपरूप- 
क्रियासमुदायरूपत्वात् तंत्र च भक्षेपपात्रस्य प्रक्ृतिप्रतिपत्तिते- 
ऽपि त्यागस्य खिष्टकृदादापिवारादुपकारकत्वापत्तेः प्रस्तरमिति 
द्वितीयोक्तपरस्तरकपेत्वस्य प्रक्षेप एवान्वयात् पदायथेकदेेऽ. 
न्वयापात्तिः । 

न चोत्तराधदितुस्यत्वम् । तत्र पञ्चम्या परकषेपांश्चं प्रत्यपि 
गुणत्वनेवात्तराध विहिते पश्चाल्मयोजनाक्र्ायां कल्ितविधां 
प्षपपान्नं परत्युत्तराधेस्य सेस्कायस्बोपपत्तेः | अतश्च द्वितीयया 
प्रस्तरस्य हर गमात्रमातिपाच्यत्वावगवेः अरहरतिना होपलक्षणा- 
गादनाकाङ्भतिविनियोगस्य सूक्तवाकस्य गोण्या स्या प्रहर- 

णमात्ने विनियोगानुपपत्तेः तस्मिन् सक्तवाकस्य कालाथं एव 
[क 

संयोग इति चेत्- 

पू-सिष्टङ्ददुमयसंस्कारसस्यात् ॥ ३-२-१५ ॥ 
(+ 

अन्रापि स्विष्कर्तुस्यतेव । न च पदार्थैकदशेऽन्वयापात्तिः । 
शाब्दस्य कमेत्वस्य प्रथमतः पदयेमूतायां भावनायपिवान्बयेन 
पश्चात् पाष्टिकान्वयवेङायां भक्षेपमात्रान्वयोपपत्तेः । 

न च भावनाख्यस्य यल्स्यापि नन्यक्रियाभेदेन श्ब्दान्त- 



(के विधया भिन्नत्ात् परक्षेपप्ात्रजनक्¶भूते यते तदन्वयाङीका- 
् 

रापत्तो तहोषतादवस्थ्यमिति वाच्यम् । क्रियामेदेऽपि जन्यताव- 
च्छदकस्य होषत्वस्य उयासकंतस्येकस्वेन जनकीभूतयन्नवेजास्ये 
प्रपाणायावन शब्दान्तरन्यायाविषयलात् | समृहारम्बनवद्नक- 
फ्रियाजनकीभूतेकयननाङ्गीकारेण तदन्वयो पपत्तः। अतश्च स्िषट- 
कृदरदेव पक्षपांज्त उपयुक्तपस्तरप्रविपस्यथेः, त्यःगांदर्चारादुष- 
कारकः, उदेांगेन देवताचस्कारार्थः । तत्र त्वयं विदोषः 
स्विष्टञ्ति स्यागान्तमंतस्योदेऽयस्यानुपयुक्ताभिस्िष्श् दिषयस्वे- 
नारदुपकरकत्वमेव । मन्त्रगतस्य तिष्टेजयमानद्वतासंस्कारङ- 
स्वम् । प्रकते तु स्यागान्तर्गतस्यापीति । 

याजनं स्पष्टम् । पूतपक्ष सुक्तवाकपाठकाटे प्रहरणं सि 
दान्ते त्वन्त इत्याचयह्यं च ॥ 

इति पश्चम सूक्तवाकाधिकरणप् ॥ 
------ न~ 

अथ षष्ठ सच्छतवाकस्य विथल्य 
विनियोगापधेकरणम् (£) 

-इत्स्नोपदेशादुभयत्र सवेवचनम् ॥ २-२-१६ ॥ 
( विषथसलयसङ्नयः) 

तदेवं श्ुत्तिपभाणके प्रहरणाङ्गत्वे शुख्यसामथ्यस्य सहाय- 
त्वे निरूपितऽधुना भरसङ्गच्छुतिविनियुक्तस्य सूक्तवाकस्य मु- 

खयसापथ्यादिषटदेवतताप्रकादानायत्वमप्यस्ति ? नवा! इति चिन्त. 
नात पादाध्यायानन्तरसङ्गतयः । 

( प्रवपृक्ञः ) 
तत्र मरव्प्रमाणेन मरमिते बहरणाङ्गत्वे तेनव निरकाङ्कुष्य 



२४८ ब्ापां्ाकोस्तुमे [ सूकतवाकापिकरणसेषा - 

कनाफस्येषटदेवतापरकाक्नतिवमे लिङ्गन श्र॒तिकस्पनानुषप- 

सेन्यायविराधऽव!एदेषतापकाश्चनङ्कम् । 
न चा्रादिरोधोऽपि। हक्तवाकपदस्याध्यतुषिध्या सपस्ता- 

तुत्राके रूढन्वात् । भवन्धते वेष्टदेवेताभकालचकपद समुदायस्यैव 
पाठेन सुक्तवाकावयव्पाठापत्या प्रुक्तवाकपदेऽवयवलक्षणाप्रस. 
गेन प्रातिपदिकश्रुतबोधापत्तेः । 

न च सुष्टरक्तं वक्ति अषौ धृक्त्राक्र इति व्युत्पस्या शक्त 
वाकश्चररस्य क्लप्रावयवयोगेनोपपत्तेस्लतन्बरूदिकल्पनानवक- 
श्रः । तथात्वे पारायणाध्ययनजपदावपि कतिपयदेवतावाचिप- 
दानामेबुभितस्तन््रपदोपेतानां पठेन सुक्तवाकपदार्थसम्प- 
श्यापत्तेः । 

अथ तव्राध्येद् पसिद्धया यावद्म्नातदेषतापदसमूहस्यैव 
तन्त्रपदोपेतस्य सुक्तवाकपद्वाच्यत्वभ्र्, ततो रञ्धा- 
सिकायास्छमूहरूटंरवयवययोगस्य दृवंलत्वान्न तद्वलेनेकदेशषप- 
योगसिद्धिः । अतश श्चुत्तिविरापे लिङ्गस्य विनियोजकता- 
योगादेव ताभकाशनायेत्वं सुक्तवाकश्य । अस्तु वा तत्; तथा- 
पि नेष्टदेवतापक्छाश्नस्य प्रक्तवाकप्रयोजकतवम् , अपि तु प्रहर 
णस्मैव बिनि योजक्थपाणदयसस्वे मवटपपाणप्रापितस्येव पशे 
विणः प्रयोजकत्वकव्पनो चित्यात् । यतश्वायुरादिवदावुषद्धिकम- 
स्त्विष्टदेवतापकाश्चनय् । प्रहरणं पुनरिष्टानिषएटदवतपदसाधार- 
ण्येन सुक्तषाकमयोजनं न विरुध्यते । अतश्च सम्पूण॑स्सक्तवाकः 
पौजमास्यामपावास्यायां च भरयोक्तव्य इति कटितम् । सूनं 
स्पष्टम ॥ 

( इति पुत्रपक्षः ) 



[ज 

भिकरणसिद्धान्तः ] त्तीयाच्याथस्य दितोयः चाद्ः। २४९ 

( सिद्धान्तः ) 
खयं प्रवङ्परमाणप्रमिते दुदडपमाणस्यानवतारो या 

कप्रपाणाुपजीवि पबदछं भवेत् , यथा देन्वादो; भ्त दपजीविः 

स्वाहुयोरपि विनिथाजकत्वम् । 
तथा दहि-श्चुतिदिं लिङ्क यदि बाधत ततो पन्त्रवणेकदिपितं 

देवताकहामान्तगेतस्य दवतादश्चस्यातुपयुक्तसस्कारकतवातुपपते 

रारादुपकारकतवं भसञ्पेत। अतस्तस्य इषटटविधया तामवायिकतव- 
लाभार्थं प्रहुरणवरिधिरेव लिङ्ान्नीतपिषटदेवतासस्काराथेत्वं पन्त्र- 
स्याप्युषन्यते । पतेनानुषङ्गिकदेवतासस्काराथत्वपक्षोऽपि निर 

स्तः । तस्मिन्नपि पक्षेऽतुपयुक्तदेवतापदाशे आरादुपकारकत्वपरस- 
सय तुल्यत्वात् । 

अत एव दक्तवाकस्येष्टदेवताप्रकाश्षनमेव मयोजक, न प 
होमः ! ततश्च विमञ्य विनियोगसिद्धिः । इषटदेवतापकाशनस्या- 

पि भरयोजकतवं मन्त्रछिङ्गाधीनत्वात् संनिपयोपकारकत्वक्षल्पना- 
मूलकप्वाज विभज्य तिनियोगविषयं एषः नतु हामामावैऽपि 

मुक्तवाकपाठविषये । यदनेन हविषेति हि भन्ते पत्यक्षनिदिषटस्य 

प्रस्तरहविष आयुरादिफलस्य च निदश्चेन तदशन हापस्येव प 
योजकलतवावगतेः एकदेशपाठस्य साकाङ्कुत्वनायुक्तस्वाच । अत 
एवाव मृथादो अञ्यमागद्गएदेवताभकाशनाथेत्या न सुक्तवाक- 
पाठः । अपूवेस्वेन प्रस्तराभावेन च हामाभावात् । प्रस्तरनाश्नादां 
त्वञ्पेन हपरस्य स्च्वात् तत्पाठ ३४ एव । अय चार्विक्लान्य- 

य उत्तपरभ्रयाजस्विषन्पन्त्रादिष्वपि ज्ञेयः । 

तत्रापि सत्यपि महाप्रकरणषहतेन स्पषएटशिङ्गेनाषाहनम- 
३२ 



२५० मां साकोस्तुमे [ सुक्तवाकाधिकरणरेषा- 

न्रवयक्ष्यपाणदेवतासंस्काराथवे क्रषसदहितावान्तरकरणपश्च- 
तेन लिङ्गेन मान्त्रबर्णिकदेवताकल्पनद्रारोत्तपधयाजाङ्तमपि त- 
न्मन्त्रस्थावधायेते | 

अस्तु वा वचनादेव स्विषटङन्मनतरस्य सिषएकथागाङ्गत्वादस्या- 
पयुत्तमरयाजाङ्गत्वम्। न हि सिषक्ति पान्त्रवर्भिकदेवताकल्पन 
द्रारा लिङ्गस्य विनियोजकतवं संभवति । चतुथ्युपालामिसिविषट्दे 
वतावरोधात् । तेनावशय स्विष्टकृति वाचनिक एव पन््रविनियोगो 
वाच्यः । तदर्ोत्तमप्रयाजेऽप्यस्तु । अतश्चोत्तपपरयाजान्तर्मत- 
देवतोदेश्षस्य संनिपत्योपकारकतव कामार्थं वचनेनापि यक्ष्यपा- 
णदेवतापकाक्षकलिज्ोपजीषनाद्िभल्यविनियोगादिसिद्धः | 

न चैवमपि सिषडदेवतोहेशांशस्यातुपयुक्तदेवताकत्वेना- 
रादुपकारकस्वस्य निषहिचतत्वात्तन्पन्नस्य लङ्धिकेषटयक््यपाणदे- 
वतासंस्काराथेत्वानुपपत्तिरेति वाच्यम् । सिवष्टड्धच्छब्दस्य यौ- 
गिकस्ववरेन तत्सिद्धेः । 

तथा हि-यथेव सुक्तवाकशचन्दस्य सुष्टरक्त वक्तीति व्युत्पश्थ 
योगिकलाद्विमञ्य विनियोग इत्युत्तरसूत्रे वक्ष्यते तथैव स्विष्ठ- 
छृच्छब्दोऽपीषटमगन्यादिदेवताखूपं सुष्टु करोतीति व्युत्पत्या यौ 
शिकस्सन् पर्तयागाङ्गमूताग्निविशेषणमिति तावननिर्विवादम् । 

योगोऽपि च नेष्टदेवतासम्बन्ध्युत्तरा्पादिप्रतिपादकत्वेन 
प्रतेपस्येष तश्वेनाग्नो देवताभूते तदभावात् । अतश्वा (योगोपपाद 
कापेक्षायां मन्त्र '"अयान्चिरमचेः प्रिया षामानी^त्यादिना “हो 
तः पावकेणत्यादिवाक्यशेषात् सिष्टषदेवताषूपो)भिः होतष्पेणा 
स्यभागादिम्बन्ध्यरन्यादेः परियाणि घापान्यपिष्ठानानीष्टवानि- 
स्येवमवगतस्य योगस्या्चयणीयत्वावगतेः सिषटृदेवताभूता- 

८ ) एतक्छुषडलार्तगेतो ` ८ ) पतत्छृण्डलान्त्मतो भागः "लः पुस्तके नास्ति। ` ̀  



क क, धिकरणसिद्धान्तः ] तृती षाध्यायस्य द्वितीय 
(प 

ग्यादिविगेषणीमूतेष्टयक्ष्यमाणदेवताषत्तिषुष्टु माव कारिवरूपध- 
मेवशेनापि त्रिभञ्य विनियोगादिभतीत्युपपात्तेः । तस्मात् सिद्ध 
पुक्तवाक उदेशांशस्योपयुक्तदेवतासंस्कारसलङाभाथ खशिङ्गदपि 
विनियाग इति । घ्रं स्पष्टम् ॥ 

सू-वचनादिति चेत् ॥ ३-२-१८ ॥ 
यन्त॒ शुक्तवाकपदस्य करत्स्नशूुक्तवाके रुटः्वात् प्रातिपदिक 

शतिबाधापत्तेः तदनुरोपनोदशांशे अ।राहुपकारकत्वकरपनस्या- 
ॐ 

क, 

पि न्याय्यत्वात् न तद्धिङ्गस्य विनियाजकलपित्युकतम् | तत्राह - 

मू-प्करणाविभागदुमे प्रति कृटस्न- 
शब्दः ॥ ३-२-१९ ॥ 

अत्र भाष्यकारेणेवं सै व्याख्यात्तम्-जभ्युपगम्येव चू 
त्तवाकपदस्य ₹ङदिपयागद्रयवर्तिप्रहरणद् योदेशेन इत्स्नस्य शक्त. 
वाकस्य विधानेऽप्येकेकप्रहरणेऽवयवक्षः प्रयोगो न विरुध्यते । 
यथा-^चातुर्वियभ्यर्शतं देयम्“ एेक।दशिनान् भायणीयोद्- 
यनीययोराकभेरण नित्यादौ सथुदायोदेश्ेन छृत्स्नतिपिरककवे- 
दविदशथ शतचतुर्थाश्षः, भापगीये पञ परावः उदयनीये षिः 
यवयवृक्ञः प्रयोगः तथा भ्रकरतेऽपीति । 

त्वेवं दूषितम्-न समुदायस्य फलसाधनता, यस्या- 
दिपदे लक्षणापत्तेः । अपि सुदायिनामेव । तत्र तु 
फलं भत्युपादेयत्वात्तद्िवक्षायामपि नेतिकतेष्यतान्वये पाहि- 
यविवक्षा उदेश्यत्वात् । अतश्च म्रयेकमेव षण्णां यागानामि- 
तिकतेग्यतान्वयात् प्रयाजादीनामिव परसेकमेव परहरणाम्ब- 
यः । प्क्तवाकोऽपि च तदङ्गत्वात् पत्येकपेव करन्यत. 
या त्स्नः प्राप्नोतीति काकेक्था्रयाणापरथे परहरणतन्बतय। 



४८२ भांसाकौस्तु मे [ सुक्तवाकाधिकरणशेषा - 

तन्त्रेण पाप्नावपि तस्य नावयवक्षः पयोगसिद्धिः । शतदानवि- 
धौ तु सम्प्रदानस्यासंस्कायेत्वेनोपदेयतात् सारहित्यविवक्षा । 

एवं पायणीयवाकपेऽपि द्ादक्ताहाङ्भुतेक!द शषिनोदेेन भाय- 
णीयोदयनीयद्पदेकषस्य विधेयतलात् तत्साहिस्यविवक्षा । अतश 
तञ्च युक्तोऽवयवश्ष पयोगः | 

एवं यत्नोत्पत्तिवेङायामेव उ्यक्त्येकस्वमवधारितम् ,यथा-“च- 
तुहा ग्रहा" यादौ चदुशहीतिकलस्य तत्रापि भरयाजत्रयोहे. 
देन विषनेऽप्यादृस्यतुपपत्तरव यवश्चः भयाोगः । प्रकृते तुलपरयव - 
गतस्य सूकतवाकखरूपस्यार त वप्यवाधान्नावयवक्षः प्रयोग इति । 

स्वयं च परातिपदिकश्चतिविराध एवं परिहूतः-नायमेकः 
स्धूकेतवाकः । देवतापदानां परस्परान्वयाभावेनेकाय्येमतिपादक- 
त्वामावदेकवाक्यत्वाघ्रुपपत्तेः । अपि समितस्तन्तपदोपेता एकै. 
कदेवतापदमध्या वहवस्परुकतवाकाः । अतश्च विभक्तस्यैव घ 
कतवाकत्वेन वतीयय। प्रहरणं भ्रति करणेन विधानात तिपि. 
कतुतीयाश्च यविरोधः । एकवचनं परं पाश्चाधिक्ररणन्यायेन ब्रह 
त्वरुक्षणाथेम् । एवं चेष्टदेवताभकाशनरूपरेङ्धिक कार्यत रोधेन. 
कप्रहरणप्रयोगे सुक्तवाकत्रयपाठोपपत्तिः । अमितस्तन्नपदानां 
तु राधति स्ेतपाठ इति । 

तद्पि पुनवातिंककारेण दुषितमू-न बहवस्घक्तवाकाः, 
वैश्वानरादिवाक्यवदूपकरमोपसंहारेकयेनेकवाकपत्वोपपत्तेः । न 
च॒ तत्तेवतापदानां संभूयेकायंपरतिपादकत्वामावात्तद्सम्भ- 
बः । परत्येकपदानामेकायमरतिपादकत्व(मविऽपि यदनेन ह- 
विपेत्यनेनेकवाक्यतयेकमयोजनत्वोपपत्तः । उपपादितश्च तदेक- 
बाक्यतया पुवांधिकरण एव घुक्तवाकार्थः । 

यद्यपि चेष्देवतापभकाशनस्येव धुक्तवाकपयोजकत्वाद्- 



धिकरणक्िद्धान्तः | हतायाध्यायस्थ हितीयः चाद; | २९५३ 

तः प्राधान्यं तथापि प्रहरणस्यापि शग्दबोपेऽङ्किखेनाथंतोऽपि 
ता प्राधान्यस्तस्वादेकप्रयोजनलवोपपत्तिः । यदि च तत्तहेवता- 
प्रकाक्चनानमेक शब्दतोऽपि प्राधान्यपङ्ाङ्कत्य नानाबाक्फत्वमि. 
ष्येत ततो ‹या ते अग्ने" इ्यादिवदयितस्तन्त्रपदानमप्यनुष- 

ङण प्रथक् पाठापात्तिः । शक्तवाकेनेत्येकवचनवङास्वानियमे- 
नेकस्यैव सुक्तवाकस्य श्रुत्या विनियोगापत्तेः तदंश एव च घ. 
न्निपयोपकारकत्वराभायपिष्ठदेवतापरकाश्नाथेतकलपनोपत्तने षु 
्तवाकत्रयपाटतिद्धिः । अतोऽन्यथा परिहतम्-न शक्तवाकषदः- 
स्य प्रत्येकं सयुदाये वा शक्तिः, गोरवात् । अपि तु घुष्टूक्तं व- 
त्तीति व्युत्पत्यकपरयेगहत्तियावदिष्टदेवतामकाश्चकमन्ताविकशेषे 
योगखूटः । अतश्चेष्टदेवतामका नकाया नुरोषेनानिष्टदेवताभका - 
शकपदानुच्चारणेऽपि न सुक्तवाकपातिषदिकश्चुतिविरोधः | 

यस्मिन् प्रयोगे यावयः प्रायो वहत्य वा देवता इष्टा 
स्तावहपद सयुदायस्यैवामितस्तन््रपदोपेतस्पावयवपरसिध्ण चुक्त- 
वाकपदकास्यल्वावधारणात्तावत एव शाब्दबोधकाशरीनप्रहर- 

गपाघान्यमादयेकबाक्यस्वोपपतचचेश्च । 
न चैवपध्ययनादिकाल इषटत्वामवेन फषरोपितषटदेवताभ- 

काशकमन्तघ्वाभावात् सुक्तवाकपदपयोमानुपपचेस्तदथं स्वरूप- 
योग्यतामात्रेण शक्त्यज्ञेकारे चानिषटदवतापकाक्चकपदानामपि 
योग्यतापात्रेण प्रथोगोपपत्तरध्ययनादिकारे च द्वि्िदेवतापद 
सहितपन्तरपाठमात्रेणापि धापत्तों वेदिकानां या 
वच्छुतदेवतापद सहितमन्त्रपाद एव॒ तत्मसिदित्रिरोधपत्तेरव- 
ह्ये तत्र रूदेरेव कर्पनीयत्वात् तया च यागवापेन क्रतुकाङे 
ऽपि समस्तस्येव पाठावगतेः कथं न श्चतिविरोध इति वाच्यम् | 
सृक्तवाकशन्दस्याध्ययनादिका रीनगेदिकपक्षिच्छनुरोधेन दक. 



२५४ मामांसाकोस्तुन [ सिङ्कमसमाल्याधिकरण - 

पूणेमासीययावहेवतापदसद्चदायसदहितमन्त्रे निरूदलक्षणाङ्की- 
कारात् । अशकणादौ तु शक्यस्षम्बन्धमतीत्यभावात् क्लृप्राव- 
यवकशक्तिवापिनाप्यतिरिक्तशक्तिकस्पनमिति वषम्यम् । तस्पात् 
श्ुतिविरोधामावादपनीव्यसेन युरूयसामथ्येस्यापि युक्तमेव 
विनियोजकम् । 

प्रयोजनं विभज्य विनियोगादि स्पष्टम् । घुत्रं च प्रकरः 
णस्य प्द्षटकरगस्यावयवनशनक्तिरूपस्याविभागात्  मत्यभिन्ञा- 
नादरूहिकल्पनानुपपत्तरमे परस्यवयवपभरयोगेऽपि कृर्स्नस्दुक्तवाकश् 
व्दार्थो नानुपपन्न शति व्याख्येयम् ॥ 

(१ इति षष्ठं घुक्तवाकस्य विमञ्यविनियागाधिकरणम् ॥ 
॥ नि 2 + र कामम, क 

अथ सभं लिङ्कमसमार्पाधिकरणसम् ॥ (७) 

मू--रिङ्गकमप्तमाख्यानात्ाम्ययुक्तं समा- 
ग्नानम् ॥ ३-२-२० ॥ 

( विषयसक्ायों ) 
काम्येष्टिकाण्डे(१)'दनद्रा्रपेकादशकपाटं निर्भपे्स्य स. 

जाता वीचु"रित्याद्याः काम्येषटयस्समाम्नाताः । तेनेव क्रमेण प- 
नत्रकाण्डे तत्तरिछिङ्धा एव कृम्ययाल्यानुवाक्याकण्डमित्येवं सम।- 
ख्याता ““इन्द्राप्री रोचना दिवः इत्याद्या मन्व्रास्समाम्नाताः । 
ते फ किङ्धमातादिन््रागन्यादिदैवत्यकमपात्रङ्ग किं वा क्रपस- 
माख्यादुरोधन काम्येष्टिष्डेवेति सन्दृहः | 

१. सं. २-१-१९. ि 



( सङ्कतिः ) 
लिङ्विनियोगोपयोग्युदेश्यतदवच्छेदकविचा शरि 

[क 

विपरपाणान्तरविचाराच पाद्ाध्यायसङ्गती। पृ श्चुत्जघन्यपरभाग।- 
पक्षखे निरूपिते जिङ्गस्यापीह तजिरूपणासमासङधिकी त्वनन्तरा । 

८ पूवपक्तः ) 

तत्र स्वाध्यायाविध्यध्यापितस्य मन्त्रजातस्य प्रथोननाकाङ्क- 
तादाकष्कसहकृतेन योग्यतारूपेण लिङ्गन पन्त्रस्येन्द्रा्ैमकाश्च- 
नायेत्वकल्पनोपपत्तेनं लिङ्स्य सापान्यसम्बन्धप्रमाणापिन्षा । 

न च लिङ्ग सामान्यतः क्रतुसम्बन्धेऽवगवते एव दर विशषवि 
नियोजकपियत्रापि किञ्चन्नियापक पस्ति। श्चुतिवदेब पूर्व ् रतुसम्ब ` 
न्धानवगमेऽप्याकाह्कसहकृतलिद्धेन वहनयोग्यस्य पुरुषस्याका। 
ङ्यां सां वने षिनियोगवदिन्द्राप्नी भकाशनेऽपि विनियोगो 
पपत्तेः । न चेन्टरञ्चिपरकाश्चनस्वरूपे वेयथ्यादस्त्येवापुव्ठाधनल- 
कल्पनातात्पयेग्रहायं भमाणान्तरापेक्षेति वाच्यय ।श्वत्यदिरपित 
द्पेक्षलेन लिङ्गस्येव विरिष्य तदपेक्षत्वोद्धोषे प्रमाणामावात्। 
अस्ति चात्रापुव्ाधनलकल्पन।तात्पयेग्राहक भमाणम् । इन्द्र 
ग्यादिदेवतानां कत्वव्यभिचारित्वेन चजुहवत्क्रतुपस्थापकत्वोप- 
पत्तेः । देवतात्वं हि यगेकनिरूपितं विहितस्वधटितं चेति न 
लोकम् } न च तस्यारोकिकलेऽपि त्वेन रूपेण मन्त्रेण 
पकाश्नादपिष्ठानपात्रस्य चन्दराग्यादेमेन्त्राथेवादादो यागं विना- 
पि स्वगेमेवांदिस्थस्वेन प्रतिषादनाष्धोकिकतावगतेः कथपन्य 
भिचरिवक्रतसम्बन्ध इति वाच्यम् । मन्त्रारथवादादेरन्यपरस्वेन 
स्वगौदिस्थतवे पभरमाणामावाद् । खाथपरेण च तद्धितादिना क्रतवः 
व्यभिचारितेनेन तदुपस्थितेथ । 

किंच कत्वव्यभिचारामावेऽप्यस्ति तावत्तेषां क्रतुसम्ब- 



२५५६ मीभांसाकोस्तुमे [ रिङ्गक्रमसमास्याधिकरण - 

न्धः । अतश्च स्पारकविधयेव क्रतुपर्थत्युपपत्तेरानयेकयभिया च 
रोकिकनिराकर णोपपत्तेः परिकेषादेवापूवैषाधनतवक्षणोपप 
नें तदुर्थं प्रमाणान्तरपिक्षा। अतो निरपेक्षेण लिङ क्रमस्षमाख्य- 
योबांधात् स्वथंलरमिस्येवं पासे - 

( सिद्धान्तः ) 

अनिघीयते-नाकाल्ाभवे योऽवतापात्रर्पस्य छिङ्गस्य 
विनियोजकनश्चष्द करपकतवं युक्तम् । बहनयोग्यस्यापि पुंसो नेर 
पेश्षये प्ति वहने विनियोगादनात् । 

न च पन्बगतायाः प्रयोननाकाङ्कायास्सस्वान्न क्षतिरिं 
श्यम् । वाचस्तापादावथरत्तिगुणपकानद्वारेव विनियोगस 

स्वेन मन्त्राणां स्वता निराकाद्ुस्वात् । अतश्च प्रकरणक्रपादिना 

पुनराकाङ्ाुत्थाप्य प्ामान्यतः क्रखन्तरपम्बन्धेऽवगते द्रारति 
दाषजिक्षासायां कङ्न्पुखयगोणाययप्तम्बन्धोपपात्तः 

इदमेव च लिङ्कस्य सापान्यसम्बन्धवाधक्प्रपागस्पक्चत्वं न 
श्रयदेरित्यत्र बीजय् आकांक्षा विनापि तत्राङ्ताबाघात् | 

न च वाक्येनैव ब्राह्यणगतेन सर्वेषां मन्त्राणां वाचस्तोपा 
ङ्त्वेन निराकाङ्कुर्व।वगतेने प्रकरणादिना दुबेदनाकाङ्घोस्थाप 
नसस्भवः । तत्तन्पन्त्राविशषबवेषयार्णां तत्तसकरणादानापवाधे 

नोपपत्तं सवेस्षाधारण्यन तत्तन्मन्त्पाठकारोत्पन्नपयोजनाकाष्ा- 
वेखायामनुपस्यितेन वाचस्वापवाक्येन बाधायागात्, अन्य- 
त्र वचनवषिनियुक्तमन्त्रविषये नेराका्यौत्पादना योगेन तत्सार- 
च्यारपफरणादि षि नियुक्त विषयेऽपि तद योगाच्च | अतश्च वाच 
स्तोमवाक्येन सर्वषां मन्बाणां विनियोगेऽपि प्रमाणान्तरेण तज 
तत्राकप्षिध्थापनाद्युक्तस्तत्र शिङ्गन विनियोगः | तच प्रपाणा- 

(# न्तरं कचिदराकयं-यथा वषट्कारादिमन्त्राणां “एष त्रै सप्तदशः 



प पाख्या च ¦ पृषानुपन्त्रणमन्त्रादाविपि स. 
मार्येत्युक्तमेव । नच भवलपरमाणेन विनियुक्तस्यापि दुबेडेनान्य 
वाकाष्कोर्थापनन विनियोगे समाख्यासहदतञचुख्यलिङ्गनान्यत वि 

नियुक्तस्यापि पूषानुमन्त्रणमन्त्रस्य भरकरणसहक्त देन दक्षे- 
गेमासयोरावाहनादिमन्बवनपन्त्रान्तर सद्चच्चये नः पि विनियोगं 

पत्तिः । तन्मात्रविषयप्रमाणद्रयस्थले पन्वपारकालोत्यन्नप्रया 
नाका्कावेटायासुपस्थितेन भवलपमाभेन दुबेछस्य बाधोपपततः । 

अत एव गापत्याङ्गतावोधकश्चु्यैवेनद्र ङ्गस्य बाधो,न तु 
व् चस्तोमवाक्येन। अतस्छिद्धं सामान्यसम्बन्धवोधकपमागेनेवा 
काङ्लोत्थापने सति लिङ्कस्य विनियोजकसमिति । अत क्रम- 
समाख्यानुरषेन काम्येषटित्रिषयत्वमेव । 

न चान्यत्राप्यव्याभेचरितक्रतुपम्बन्धरूपग्या पैवखेनाकाह्ि- 
त्थ पनसमस्मषः| प्रकरणपाठाद्ा यवल्पकरगपाठतन पया कथम 

स्योपकतेव्यमिति जायतेऽपेक्षा, न तवन्यभिचरितक्रतुसम्बन्धे- 
ऽपि । व्यर्वोधकत्वनेयत्येऽप्याकाङ्कोस्थापकस्वासभवात् । नहि 
वह्विविषये निरा काङ्स्य वहयतुमितौ जातायां तद्विषये पुनराका- 
ह्यो पजायते । अत एव ॒जुहादिभतिषादकस्याप्यनारभ्याघीतस्य 
मन्त्रस्य सामान्यसम्बन्धबोधकपभाणान्तरामावक्चचवे नैव दर्भाच- 
इत्वम् , किन्तु वाचस्तोपाधङ्गतेवेति ध्येयम् । 

अतथ यथपीन्द्रग्यादीनामपू्वान्यमिचारस्स्यात तथापि 
न तन्मन््राणां सवाथेत्वम् । किथत यदा नैव सः । 

नतु-कोऽयमन्यमिचरितसम्बन्धो नापण्या या जुहृस्ता 
सां क्रतुसाधनमित्येवं व्यापषिरूप इति चेत्-हृन्त हिरण्यादेरप्य 
पुषस्राधनत्वयोभ्यत्वत्तदञ्यभिचारापत्तिः ¦ सर्षव्यक्तीनां फलो 

३३ 



२९८ भामां साकोस्तुमे [ लिज्गकमसमाख्याधिकरण- 

पधाननेयत्यामा व्यभिचार इति चेतू-जुहादावपि तुस्यमेतत् | 
करिखेषयिन्द्रादेः कथं व्यभिचारित्वम् ? तस्य खगेमेवादिस्थ 

¢ 

त्वेऽपि क्रतुसम्वन्धाव्यमिचारात्। न शतादशी काचिदिन्द्रव्य 
क्तिरस्ति, या नापूवीयसुक्तहविभार् , भमाणामावादिति चत्-नः 
अपूवमाजनिरूपितसाधनतावच्छेदकीभूतो यो धर्षेस्तदवच्छिनन- 
स्यापचाोव्यमिचार इत्ति नियपाङ्गीकारात् । भवति चाकारि 
रेषत्वरूपजुहृत्वादि तथा कायान्तरं प्रति काष्ठत्वादिना 
साघनसनाकार विशषत्वाद्ना ते पमाणामादात् । दिरण्या- 
देस्तु तत्वेनैव कायाोन्तरसाधनतेति वैषम्यम् । 

इन्द्रादि स्थलेऽपि पदस्थेवास्पन्पते देवतालादानुपूकीयवि 
शपविशिषएटवगतस्यापूर्वीयसाघनतावच्छेदकतवेऽपि कायान्तरं प- 
त्थापें साधनत्वान्चामचारः | 

अस्स्येव हि तादशानुपूवीं विरेषविरिष्टबणत्वेन स्वाथेबोधं 
प्रत्यपि करणता । अन्यथा तदवच्छिन्नस्य प्रातिपदिकसन्गारुपः 
पत्तः ! स्वार्थस्य चापूवेसाधनत्वकल्पने पमाणाभावान्न तदुद्रा- 
रापि पदस्यापूर्वाव्यभिचारः । अर््यादिपदस्यतु व्यभिचार्स्पषए 
एव । अतोऽव्यमिचरितक्रतुसम्बन्धस्येवाभावात् प्त्वेऽपि वां 
तेनाकाङ्खानुस्थापनान्न सवायत्वम् । स्पारकविधया बोधनाका 
ह्ोस्थापने ठु दूरश्रषटमेव । अत एव यत्राघ्ययनविधिसिद्धाथन्न- 
नस्योपनिषल्नन्यजीवात्मज्ञानस्य वा स्वत एव सराकह्कुस्य ना 
काट्ोत्थापकपमाणपिक्षा तन्न मवत्येव सामथ्येमात्रालमाणान्त- 
रःभवेऽपि क्रत्वङ्गत। । 

वस्तुतस्तु कृष्यादि वनित्यप्राप्ठस्य विधिकर परमाणामा- 
बेन विधेयत्वाभावान्न तत्राङ्गवाबोधः) अपि तु जन्यत्वमाजः 
ष बोधः । अङ्गत्वं परं “यदेव विद्यया कराती" यनेन कथञिदवधेयम् 



सिद्धान्तः] लृत्तीयाष्वायस्थ दवितीयः पाद्: । ३५६ 
(ज 

पकृते त॒ पापान्यसम्बन्धवाधक्परमाणं विना लिङ्गमात्रे 
बेनियाग।यागात् कमस्तमाख्यादुराषेन मन्त्राणां कस्येष्टिविष 

यत्वप्व् । 

न च प्रबठेन क्रमेणेव सामान्यश्चम्बन्धवोधोपपचेः कथं 
दुषेछप्तपार्यायास्तद्भोधकरलमिति वाच्यम् । यन्न पराथिटतीया 
दिकेवराथिदेदतयष्टाबातिद् सिकवन्यभप्ट्छा न प्रधनि याज्या 

पेक्षा, कचनिकसापदष्यास्नानाच सापिधनीष्वधिषन््कदया 
पक्षा, तत्र तदिषटिक्रपास्नाताधेयपषन्वद् दस्यापक्षाक्रमेण प्रथमातिक्रमे 

कारणामभप्रेन च सामिधेनीषु निवेशभसक्तौं समाख्यया तनि. 
वर्तनात् । न हि तया क्रमस्य बाधः, सङ्कचो बा । तस्य याज्यादि- 
कार्ये निवे्ेऽप्यविरोधात्। अपि त्वपेक्षितवेधानादेङपस्य न्याय- 
स्यैव | पतु समाख्यातो दुबे एवेति न ङ्ेहधकप् । 

न च तहिं काम्ययान्यानुवाक्याकाण्डितयेवं पमाख्यये- 
वेष्ठातेद्ध्युपपत्ते ने कचित् क्मस्यासाधरण्येन पामान्यसम्ब- 
स्थबोधकस्व मिति वाच्यस् । यत्रापिवारुगीष्टिकरमे तत्तदेवत्यया- 
ञ्थातुवाक्ये पिला सोमारोद्रीष्िक्तपाम्नाततदवरययाञ्यानुषा 
कपाप।ठातपू्मप्रेयो मनो कचः पृथुपाजवत्यश्च समास्नाताः तत्र 
तासां लिङ्गविनिगुक्तमन्त्रान्तरेण बाघादुचरष्टियाञ्यादिका्यं स- 
पार्यामाचरेण विनियागानुपपत्तेः ष्टङ्खहङतप्तभाख्ययान्य- 

त विनियोगपर्षक्तौ क्रमेण तां बाधित्वोत्तरष्टिसामिषेनीकारये 
निवेश्ाङ्कारात् । 

नच क्रमः पूर्वस्यापपीषठो साधारणः, पूर्चष्टिसामिषेनीस्या- 
नस्य तदीययाज्यादिषाटेन व्थवधानात् । अत उत्तरोष्टिाभिधे- 
नीका्यं एव क्रपाननिवेश्षः। एव च तासां घाय्यासमार्याय्युपप- 
न्ना भवति | 



आगनेय्यधिकरण- 

अपिच यत्रन््राश्रयागद्रयक्रमे याञ्यानुचाक्यायुगलद्रयमा- 
स्नातम् तत्र कमानङ्गाकारे पूरवैस्योात्तरं युगट्धयुत्तरस्य पृषेिस्ये- 
वमपि भसजञ्येतेति तद्यादस्य्ं क्रम्रहणद्र् । पयोजनं धूतं च 

इति सप्तपं छिङ्गक्रयसमाख्याधिकररणम् ॥ 
न च्च क तम, 

सथाष्ममाम्निय्यधिकरणम्् | (८) 

सू-आवकरर च मन्रविवरतद खकु शटल्वतर--२१ 
( विषयखनद्या ) 

ञ्याोतिष्ठोपे-अभरेव्याऽऽग्नीध्रयुपतिष्ठते, एनया सदो, वेष्ण 
व्या इविधोनपिस्यादि श्रुयते । तत्र किं प्रकरणे पटितमपरितं 
वागन्यादिमकाश्कं ऋुङ्पात्रं तृत्रीयया तत्तदुपस्थानाङत्वेन तिः 
निथुज्यते ? उत यत् प्रकरणे पठितं कायोन्तरे चं विज्षिष्य 
त्रिनिथुक्तं यथा-'अग्र आयाहि वीतय इत्यादि स्तोत्रादौ तदेवात्र 
विनिशुयत इति चिन्त्यत । 

( सङ्गतिः ) 
श्चतिप्रमाणकरेऽप्यत्र विनियागेऽङ्गतवच्छदकस्याग्न्यादेभ- 

कारक क्रकत्वस्य टलिङ्गभमेयसरात्तदुपयागिचिन्तनस्य पादसङ्क- 
यविसोधः। अध्यायसङ्तिस्त स्पष्टैव । शुद्धस्य लिङ्गस्यापि विनि. 
योजकल्वात् = सामान्पसम्बन्धवाधकममाणपेक्षसवेऽपि श्चतेस्त- 

द भावे विनि योजकस्वोपपत्तेने तदपेषेत्यवं पूेप्षोत्यान।द्नन्तर। । 
( प्रवेपत्तः ` 

तत्र सममेव परब प्रमाणं न दुबैङेनविशेधिनापि सङ्ोच- 
यितुषलम्, सङ्धेचस्यापि वाधाप्रपयांयस्वात् । अन्यथा मयाजा- 



(भ 

ल ती याध्याथधस्य दितं 6) पूवेपक्ष ¦ | 

देरप्यानन्तर्यात् षौरोडाशिकक्षमारूपया चधनियमात्राङ्गल। प्तिः । 
अतश्चात्र वृायया श्रुखाधिदेवत्यऋङ्मात्रस्येव पछतापञ्त- 
साधारण्येनरेयीभातिपदिकश्चुत्याभेदितस्याप्रीधोपस्थानाङ्स्वेन 
विशिष्टविध्युत्तरकरप्यविशषणविधिना विनियोभान्न् अकरः 
णादिना सङ चोपपतिः । न छत्र “व्रीहीन् प्रोक्षती" स्यादाविष 
यथाश्रुतार्थे आनयथेक्यम् , येन तस्परिहाराथमपूवैाधनललक्षणा- 
तात्प्थ्रहय दुेटस्याप्याधिकारार्यपकरणस्येपजीषनात्तेन 
स्वविषये सङ्कोच्यत । उपादेयत्वात्त न तदाक्षङ्काप्य्रेयीपदे ऽस्ति । 
अत एव यत्रा्रीध्रोपस्थानस्वरूपे तद् शङ्खा, तत्रास्त्येवापुव।ध- 
नसवलक्षणाथं तदतुभवेश्चः । 

न चेताबता परछतात्रेयीमाचग्रहणापतिः । अप्रकृतामिरपि 
परक़तापूवैसाधनीमूता्चीध्रोपस्थानसम्मवात् । न चधिर्याशब्दस्य 
योगिकल्वात् सन्निहितन्यक्तिवराचित्वपतीतेः परह्ृतमातजरग्रहणोपषः 
तिः । यौगिकानामप्यवयवाथेविशिष्टव्यक्तिमात्रवाचिस्वेन प्त 
जिहिववाचित्वे माणाभावात् । पाचक्रादो काचित्की सनिहि- 
तव्याक्तेभरतीतिस्तु प्रमाणान्तरदेव । 

न चेवमप्यत्नियीशब्दस्य तड्डितान्तत्वात् तस्य च सर्वनापा- 
ये्ात्तित्वेन सन्निहितव्पक्तिवचित्वस्य स्थापितत्वात् कथमपङ्घ- 
तग्रहणापेक्षति वाच्यम् । अश्न जआयाहि वीतय इयादीनामेक- 
भ्रफरणपटितत्वेऽपि भरदेशान्रस्यलेना सन्निहितत्वात् । पाट. 
ज्निहितपरत्वमात्रं हि सवेनाम्नां व्युतपक्तिसिदम् , न भकरणपन्निः 
हितत्वमपि । अप्तस्वन्धिषदान्यवधाने तादशाविषये कपि पयोगा- 
दशनात् । अतस्सन्निहितवाचिलासम्भवात् स्ेग्रहणोपपात्तः ! 

यज्ञ॒ न्यायसुधादरता अन्येदचाधिदेवत्यत्वकक्लवपनि- 
हितत्वादीनां पन्तरविशषोपक्षणत्वादकेन चोपरक्षणेन प 



२६२ मीमांसाक्ौस्तुमे [ अग्नेय्यधिकरण - 

करतक्रक्षायेसिद उपलक्षणान्तरानपेक्षणादपरेदेवबत्व कऋक्सवयो- 

इश्चतत्वाविशेषेणाभयोरप्युपरक्षणतेऽपि सन्निहितस्वस्य विग्रह. 
वाक्यस्थसवेनापगस्यस्वेन विङम्वितपरती तिकलवाद्तिव्रक्षावगतेः 
स्सधेग्रहणपित्येवं समाहितम् । तन्न ; विक्षेषणस्वेनेवान्वयसम्भ- 
वे उपलक्षमलवे प्रमाणाभावात् । अस्तु बोपरक्षणलं, तथाप्युः 
पादेयस्थङे विद्नेषणत्ववत् सर्भेषामवेपलक्षणप्वे किं बाधकम् ! 
कश्च ऋटुक्तवमपि नैव श्रुतं, द्वीत्वमात्रस्येव सी भरस्य येनोक्तत्वात् । 
अतोऽग्निदेवत्यतवापेक्षया तस्यापि विम्बोपस्थितिकस्वादषिव- 

क्षापात्तः । 
किञ सन्निहितोपलष्षितन्याक्ते विरेषत्वमपि न विलम्बितम्, 

तस्य तद्धितवाच्यत्वेन गुणाधिक्ररणे व्यवस्थापनात् | 
यदपि भवदेत्रेन विरेष्यभुते सवनामा यत्र विद्षषणी- 

भूतदेवताया विधानं तजेव सवेनाम्नस्सन्निदितावल म्बिलम् , य 
था-अप्रियोऽष्ाकपाङ इयादौ । न तु यत्र सवैनापा्थं एव वि. 
धायते विशेषणं तुनेवश्चत पराप वान तत्र संनिहितावल- 
स्वस्व मिति । तदपि यदि पूद्रेमताभिभायकं तदा तदृद्षणनेव नि- 
राः । यदितु न, तत इटशनियपे पपाणाभविः ततेनाक्षमुषा- 
ञ्ञ्यारदित्यादो व्यभिच)रघेत्युपेक्षितम् । तस्पादुक्तपकारेभेष 
सवग्रहणम् । 

अस्तु वा कथञिदभ्रेयीपदेन परक्रुतग्रहण, तथापि 
ब्रह्मोद नभाशनादों यत्र चतुरो बाह्मणान् मोजये"दित्येव श्रतम् 
तत्र सवेनाप्वणामवादाधानाङ्गमूगकत्विङ्पात्रभ्रहणे नैव 
किचिद्धीजम् । नहीदं ब्राह्मगसंस्कारार्थं भोजनम्, अपितु 
ब्रह्मद निकभ्ितरकारफौदनपरतिपच्ययेम् । तन्नाशे पुनथोज 
नातुष्नादशनात् 
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एवं सत्यपि यदि प्रकतमाव्रग्रहणे क्रिञ्चिस्मपाणे भवेत् ततो 
“यजमानपञ्चमा” इतिवत्करतेनियमांशे स्यादपि संस्कायंत्वम् , न 
त॒ तदस्तीति सवेग्रहणमेव । 

न वेवं प्रङतमातने नियापक्रान्तरा षावेऽप्यप्रकतग्रहणे तस्या 
आश्रीघ्रोपस्थानस्वरूपाथेत्वे आनथेक्यापत्तेरपुवोथेत्वकल्पनस्य- 
प्यादहयकत।त् क्लृपरापू्वाये्तायाः प्रकृताया एवाप्नीधोपस्थानङू- 
पट्ारान्तरसम्बन्धपात्रकरणेन काधघवात्तदूपजीविविधिश्चुत्था च 

भरातिपदिकश्चतेरपि. सङ्खोचापपत्तः प्रकृतमाचरग्रहगापपत्तिरिति 

वाच्यम् । भकरेताया अपि ग्रहणेऽस्मिन्वाक्य उपस्थानपदेऽपूषं 
साधनत्वलक्षणाया आवहयकलात् । न हि तत् स्वरूपेण द्वारम् , 
तत्कार्यापन्ने उहाचनापन्तेः। तावतैव चाप्रकताया अप्यपृवाोय. 
त्वोपपत्ते नानथक्यम् 

अपिच प्रदताया अपि न साक्षादपृवायेत्वम् | क्टपतद्नो- 
धकपरमागामावात्। न हि प्रकरणं स्वादन्त्येण वाक्यान्तरकर्प- 
नटरारा वा तत्र भरमाणम् , गोरवात् । तथात्वे च भोक्षगादेरपि 
तेनेव।पू्ीयेत्वोपपत्ते व्रीह्यादीनां यथाश्चुतानामेव द्रारत्वेन भ्र 
दणायवादीनां दरारस्वानुपपत्तेः । अपि स्पूवेसाधनीभूतस्तोत्रा 
धैत्वमेव | न च तावतोपस्थानविषो कश्चिदुपयोगः अ पू्वसाधनी - 
भुतोपस्थानायथंत्वाङायत् । 

अस्तु वा भ्रकृतायास्स्तोत्रादि वाक्येषु स्वातन्त्येणा पूवायेत्व 
क्टश्निः, तथापि तस्या दीक्षणीयावाङनियमन्यायेन स्तोत्रन- 
स्यापुवोथेत्वस्यैव क्टतेर्योतिष्ठो पापूवांथखस्योपस्थानजन्य।प् 
वथत्वस्य वा क्लप्सवाभावेन तत्कल्पनस्यावश्यकत्वान्नात्र भक 
ताभिर्विंशेषः । यक्किञिद पू्ोयेस्वक्लटप्िमात्रेण परकृतग्रहणे छम- 
कृतानामपि तत्र तन्न क्रसवन्तरे विनियुक्तत्वादविशषः । तस्पात् 
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सृ तु, अय॒ मन्त्रविधिरधि कारेऽपिकृतमन्त्रविषयेऽतद। 
ख्यषु तद्धिन्नेषु चावगन्तव्यः । यदि परं विशिष्य शीषत्वा 
दधिङ्तानां निराकाङ्कुत्वमाश्च््ोत ततोऽस्तु तद्धिन्ने एषेति 
व्याख्येयम् ॥ 

( इति पूचेपक्षः ) 

सू-तदास्यो वा प्रकरणोपपत्तिभ्याम् ॥ ३-२-२२ ॥ 
( अथ सिद्धान्तः ) 

नेवञ।ती य कस्थङे सर्वग्रहणम् । भातिपदिकश्चुते विंनियोजक- 
त्तीयादिश्चुतेश्चाविक्ञेषग्रत्तावपि सर्वोपजीव्यप्रधानभूतविषि 
ुतेलाधतोपजीवनेन भद्कतमात्रविषपखात् । तथा हि-ययपि ता 
दत्र मन्त्रवि्धिष्टोपस्थानमेवापूवेसाधनीभूताघ्रीध्षण्डपसंस्कारार्थ- 
त्वेन विधीयते तथापि आथिकेन विशेषणविधिनोपस्थानेदेशेन प- 
न्तविधानोप्पत्तिः। तत्रापि चोपस्थानस्वूपे आनर्थक्याद पै साध- 
नरक्षणा समस्त्येव, तथापि सवेवापूत्र॑साधनी भूतोदेभनाङ्विधा- 
वथाद पूवादेशेनापि तद्विधानस्यावर्यकत्वात्तस्य च द्विधिकखस्पनां 
विनानुपपत्तेः तदप्यावरश्यकम् । तदेतदवधातादि विधावगत्याङ्खी- 
कृतम् । छते त्वभक्गतग्रहणेऽपूवप्म्बन्धस्य तत्ताधनी भूतसम्ब 
न्पस्य च उभयस्यापि श्रयमाणेन विधिना श्रयथोम्यां करणे गोर 
वापत्तेः भ्तग्रहणे च तव्राप्यपूरेसम्बन्धस्य क्लपतलात् केवलमपू 
वेसाधनाभूतसम्बन्धमाज्रस्य करणेन छाधवोपपत्तस्तद्वहणपेव 
काघवोपजीविनी विधिश्च तिरयुमन्यते | 
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अत एव यद्यप्यपूवे सम्बन्धस्स्वकर्पकेन व्रि्ञेष्यो पास्थितेन 
च कायान्तरसम्बन्धेनेव निराकाङ्क्षः, तथापि चैतदाकाद्चयैव 
तदुपजीवनं नानुपपन्नम् । 

यद्यपि च परकृतात्नयीमन्तरस्यापि स्तोत्रापूर्वसम्बन्धक्टप्ताव- 
प्युपस्थानजन्यापूतरंसम्बन्धकल्पनावरह्य भावेन गौरवस्याविचिष्ठ- 
त्वान्नानथा युक्तया प्रकृतनियमस्सिद्धान्तपितुं शक्यते तथापि 
यत्न ब्रह्मोदनपराक्षनाङ्मूतव्राह्यगविधो भाशनस्य प्रतिपत्तितवेन 
टष्टाथैत्वादाधानाचपूर्वस्ाधनलजक्षणा तन्न तदपूत्रेसम्बन्धस्य 
ऋत्विजां भरयोगाङ्त्वेन नित्य प्र प्रत्रालयकदरतग्रहणःपपचिः । 

अतएव यत्रा त्रयाय हिरण्यं ददातीःत्यादादलिक्ष्वत्रे- 
यस्य न नियता पराधिः ततने विधिश्चतेरपुवंसम्बन्धाक्षेपकल्वस्याः 
वहयकल्वान्न कदाचित्मङतलत्वेऽपि तनियमः । तस्मादष्ेपणी- 
यापूदसम्बन्धस्य कार्यान्तरायेत्वमप्यन्यत्र नियमेन क्लप तन्मा- 
त्रो पजीवनेनान्यत्र कायान्तरस्षम्बन्धपा्नकरणपिस्येतस्यैतद- 
धिकरणन्यायस्याप्रेयाहपोदाहरणामस्मवेऽपि न विघातः । 

अत एवा. “प्चपुपनिधाय स्तुवीते"याद्ाबाक्षेपणीयस्तोत्रा 
पवरसम्बन्धस्याहवनीयादावपाप्ततान्न तन्नियमः । परत्युताहवनी- 
यादेवेचनं विना बहिनेयने दोषश्चवणाह्लौकृकाभ्चिनियम एवेति 
सप्रपे वक्ष्यते । आप्चयोवाक्ये पकरुतनियमसाधनप्रकारस्तु यथ. 
न्विष्यमाणोऽप्याक्षेपणीयपूवंसाधनी मूनकायौन्तरारयत्वेन विनि. 
यागो नेव छभ्यते तदेवम् ! आप्रेीतिताद्धेतस्य सन्निहितप- 
रामर्दिच्वात्पकतग्रहणपिति । | 

न चेकस्पिन्नपि प्रकरणे पदेक्ञान्तरस्यत्ेनासम्बन्धिवा- 
कयान्तरव्यवधानात्सनिहितपराम्सित्वबाथः । खपदसन्निहिता- 
भावे सववाक्पसन्निहितपरापित्ववस्स्ववाक्यसनिहताभात्रे ज्य- 

३४ 
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[र 

वैहितवाक्यसंनिहितपरामश्षिस्ववश्च चस्याध्यभावे तद्धितेनेकपकः- 
रणस्यवहितवाकंयसंनिहितमात्रपरापकेस्योपपत्तौ तद्वधाय भमा- 
गाभिःवात् । 

न च संनिहितस्यापि निराकारस्य न परामक्षेः | सवेना 
पादिस्थले “एष वाच प्रथपो यज्ञो यङ्गाना^परित्यादौ नि 

स्याप्यन्यतराका्भुया संनिहितत्वमान्ने पर मक्षच्युत्पक्तेः 
किश्चाम्र्यीनां कासाञ्चिदिक्षिष्य स्तोत्रदों विनियोगे 

ऽपि ञ्योतिष्टोपपकरणे पाथक्येन पाठस्यापि सश्छात्तहखेन च 
तासां उ्योतिष्ोपावूरेसम्बन्धस्यापि क्लरुपस्थानवाक्येन काष- 
घोपजी विना तासामेव प्रहणमित्यपि सुवचम् । 

षूत्रपपि तदाख्योऽधिकरत एव पन्बादिं नियम्येत | अश्चि- 
यीस्थके तावल्मकरमस्थस्वमात्रेण तद्धितेन तदपरामक्षोत्मकर- 
णपटिन ज्योतिष्ठोमापूवेसम्वबन्धस्य क्लूश्वान्यत्र च ब्रह्मौदन 
भराशनादिविधो कापवाख्योपपत्तेरपि सत्वाचेति व्याख्येयम् ॥ 

सू-अनथ॑कश्चोपदेशस्स्यादसम्बन्धात्फटवत्ता 
नद्यपस्थानं एृट्वत ॥२-२-२३॥ 

ननु- नात्र पुवेसाधनी यूतोपस्थानस्वेनोदेश्यता येनापुतरसम्ब- 
न्धलाभारथं परङतिनियमस्स्यात्। आप्री घ्रोपस्थानस्य क्रत्वनेकान्ति- 
कत्वाभावनाधानवत्तत्स्वरूपायेत्वे ऽपि मन्त्रस्य बाधकाभावात् अ 
तश्चो पस्थानजन्यापुवायेवस्येवामवे दुतरां ज्योतिष्टो मापूवाथत्वा- 
मानात् किमयं पाटोपजीव्नभिति चत् न ; उपस्थानस्वरूपाथतव 
यागादि स्वरूपायथंत्ववन्पन्त्रापदेश्षस्यानथक्या पत्तेः । आहवनीय 
दाना व्वदएपाटतत्वान तदत्ति वश्चषः । अतश्चाषूवस्धिनट 

क्षणा तावदावहयक्येव । तत्राऽपि यन्युपस्थानस्यादष्टायलं स्या- 
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तदा तन्पन्त्रस्यापि पोक्षणमन्त्रददुपस्थानजन्याहष्ठायेत्वपेव दी - 
क्षणी यादाद्नि ययन्यायेन भवत् तस्य त्वभिधानफलकस्य करि- 
्यपाणपण्डवदत्तिपदाथोलुष्(नोपय गतया इष्टायेत्वादवघातम- 
नत्रवदेव तन्यन्चस्य क्रत्वपूव।येत्वसावर्यकम् ¦ अतश्च तर्छा- 
भार्यं युक्तं परकरणषाठापजीङइनमिति । 

यदा ताप्रीघदशेनेव पन्तररिधिः, उपस्थानं तु पन्त्रस्याभिधा- 
नपा्रव्यापारकत्वस्वामाव्यादप्र आयादीयाद्ापन्तणविथक्तयाद्- 
श्च समपीपल्थित्याक्षेपकत्वात्पाध्रपिति पक्षस्छपाश्रीयते, तदा 
आप्रीधस्वरूपस्य जुहू दतक्रत्रव्यभिचारेऽपि छो किकत्वेन तस्मिन्ना 
नथेक्यादपुक्साषनलक्षणार्य प्रकरणपाठादयुपजीवनमा३३पकमेव । 
अतो युक्तमेव प्रकतग्रहणम् । सूच स्पष्टम् ॥ 

यत्त॒ भरकरेतानां स्तोत्रादिभयाजनान्तरनिराकाद्कुत्वास्यो- 
जनताकाह्णापपङ्तानामेव ग्रहणमित्युक्तम् । तत्राहइ-- 

सू-र्वेषां चोपदिष्टत्वातत ॥ ३-२-२३ ॥ 
वाचस्तोमाद् सर्वेषामेव पन्त्राणाश्ुपदिष्टस्वेन निराकाह्- 

त्व।विशेषादिस्याक्चथः । पयाजनं स्पष्टम् ॥ 
(कि इति अष्टपपाप्रय्यीधकरणम् ॥ 

1) र 



अथ नवमं मक्षाधिकरणम् ॥९॥ ( मश्च 

सू-लिङ्गसमास्यानाभ्यां मक्षार्थताऽन् 
२-२-२४ ॥ (पु) 

( विषथः ) 

ज्योतिष्टो मे-""(१) भक्षेहि मा त्रिश्च दीघांधुखाय श्ंतचुलवाय 
४ ५; 

&। ५ 
री रायस्पोषाय वरचेसे पुप्रजास्त्वायेहि वसो पुरावसो भियो 

हृदो ऽस्यशििनोस्त्वरा बाहुभ्यां सध्यासं सृचक्षषं त्वा देव् सोप 
सुचक्षा अषख्येष" “हिन्व ये गात्रा हरिवो मगन्मेमा किती. 
तृषः | शिवो मे सकक्टषीतुपतिषएस्व पापे वाङ्नाभिपतिगाः'' 
“मन्द्राभिभूतिः केतुयेज्ञानां वार् जुषाणा सोस्य तरप्यतु", वपर 
मह्रणस्य, रद्रबद्वणस्या दित्यवहणस्य, साम देव ते मतिविदः परात- 
स्सवनस्य, माध्यंदिनस्य सवनस्य, तृतीयस्य सवनस्य गायत्रच्छ. 
न्दसल्िष्टुग्चछन्दसो जगतीच्छन्दसोऽपिहृत इन्भपीतस्य नराश - 
सुपीततस्य पितृपीतस्य मधुमत उपहूतस्योपहूतो मक्षयामीभयं 
मन्व भक्षाहुवाक इत्येवं समाख्यातस्समास्न(तः । 

( संकायः ) 

तत्र मन्द्रामिभूतिरित्यादिभेक्षयागीस्यन्तस्तावद्धक्षण एव 
विनियुज्यत इस्यविषादः । साधयिष्यते चोत्तराधिकरणे । पूर्वा 
वयवानां तु फं भक्षमन्तेकत्राक्यतया भक्षण एव विनियोगाः 
अथ वां सष्यासपित्यन्तां ब्रहणे तचक्षसमित्यादिरवस्येषभि- 
खन्तो ऽवेक्षणे, "हिन्वे'त्यादिरतिगाः हइत्वन्तश्च सम्यक्जरणग 
इत्येवं सन्देहः । 

१, ले. ख. च. ष्ट. ८५. 



पूवपक्षः ] ततायाध्यायस्यद्वितीयः चाद 

( सङ्गतिः ) 

सिद्धान्ते छिङ्गबिनिोगक्षखात्तदुपयोग्युददय तावच्छेदक- 
निरूपणा पादाध्यायसङ्तिः । 

अनन्तरा तु करतुसम्बन्धरहिवद्रारसम्बन्धानुपपत्तः परकृत. 

ग्रहणे ऽभिहिते पकृतेतरग्रहणादेर पूवे्म्बन्धायावान्न द्रारतेत्येषं 
पूेपक्षोस्थानादद्रषटव्या ! 

( पूषेपश्चः ) 
तत्र यद्यपि ग्रहणाधयेसवे लिङ्पसिति प्रमाणं तथापि ग्रह 

णादिस्वरूपार्थेत्वे पन्तरनियपस्यान्थकेयापत्तेगरंणादेरविषदितते- 
न चापदं पस्यङ्गत्ववत्साधनत्वस्याप्ययेगाद्पूवेसाधनलछक्षगणः- 
या अप्यनुपपचेः उदेश्यत्वासम्भवान्् प्रहणाचङ्त्वेन मन्- 
विधियुंक्तः । 

न॒ च साधनत्वासम्भवेऽप्यपृवेप्रयाजकतस्य तावतप्धा- 
तेन रूपेणोदश्यत्वोपपात्तिः ; अवेक्षणस्व भक्षणाजनकत्वेन तद्- 
भाषाद्रहणस्यापि नेयत्यन भक्षणजनकलत्वाभावाच कथचिद्रा 
ग्ररणमाज्रस्य पाक्षिकपाप्नो बाहुद्रयकरणकत्वस्य कथमप्यपप्ति- 
रच । सम्यम्जरणस्य तदनुङूखव्यापारस्य वा मक्षणजनकत्वं 
तूतरकाठीनत्व(बाहतमेव । अतो ऽपूषेमयोजकस्वस्यामावान्न त- 
स्येन्।प्युदृहयत। । 

न च सम्यग्जरणस्य भक्तणजनकत्वामावेऽपि तज्लन्यल्- 
सखात् खगेमन्तरे खगंस्येवापूवंजनकजन्यस्वेन द्वारस्वोपपात्तः । 
खम्यग्जरणस्य मक्षणजन्यलेऽपि गरुकबलसयोगसूपस्य भक्ष 
णस्या टविःपतिपर्यथत्वेन सम्यग्नरणफल्कत्वा भावात्ततम- 
काशानस्योपयोगाभावेनानुपपत्तेः । बतो न टिङ्गद्वहणायेत्वम् ॥ 



2.७२ ३ मांसाक्रौस्तुभे 

अत एव च वङावरुाविकरणवक्ष्यमागरिङ्गवङीयस्स्वेना 
पि न पौनरुक्त्यम् । 

वस्तुतस्तु नात्र लिङ्गमपि. मुख्यमस्ति । सवेर्दिसाथेस्वस्म- 
रणेन ्रहणवावि्वामावात् । चक्षे भाषणायेत्वस्मरणे 
नाविक्षणा्थेतानुपपतचेश्च दहिनोतेगंयथत्वान्न सस्यम्जरणायेत्व 
मपि । अतश्च ग्रहणाधथेत्वेऽपि रक्षण पत्तिविर पविाहुतमक्षण 

छक्षकृत्वमेब । 
वस्तुतस्तु न तदपि, देवस्य सवेस्यादिपद्वस्स्वशषक्याथस्यैव 

भक्षणविशेषणत्वोपपत्तः तद्देव च तादश्पक्षणप्रातिफादनस्या- 

भ्युदथकारित्वकस्पनान्नानयथेक्य मपि । 
यदपि चाख्यावमेदान्न तद्रदिह विश्िष्टशाब्दबोधभरयांज- 

की यूताकाद्भुरूपलिङ्गलसं तथा प्येक हणीत' इत्यादि वदेकवा- 
क्यताङामायपासाक्तिमात्रण तत्करसवनमपि नानुपपन्नम् । 

वस्तुतस्तु सत्यप्याख्यातमेदे उपक्रभोपसहारेक्ये सये 
कवाक्यताभयोनकौभूताकाह्ुासस्वस्य वेश्वानरवाक्याद व्युत्पा 
दनात् तत्रापि च भक्षदीव्यादिना यक्षस्येवोपक्रमात्र भक्षयां 
माःत्यनन तस्यवापसहारादुपक्रपापस्तहारक्याचगतरकव कथिताः 

भयोजकीमूताकाङ्कारूपलिङ्गोपपात्तेः । इदमेव च मूके वक्यता- 
पगमनसापथ्यपदेन व्यवहृतम् | 

न च “भक्षेही"त्यस्य प्रहणायेखेऽप्युपपत्तेरेकान्तत उभयो. 

भक्षमाजविषयत्वानुपपात्तेः । मक्षणस्यैव दीधोयुषटरदिफरकत्वा- 
तदन्वयानुरोधनेचोपक्रमस्य भक्षणायेत्वाविधारणोपपत्तः। अतच 
युकतेवोक्तविधलिङ्गादेकवाक्यतादि कटपयित्वा पवेस्यापि म 
क्षणाथेता । 

एवे च॒ भक्ताङुदाकसमाखूयापि सुख्यव्ृ्यवापपन्ना मवि- 



[४ 

चिद्धन्तः] त्तीयाध्यायन्य हिली; पाद् २७१ 

० भ, 

प्यति । इतरथा भक्षसपुदायाथयिषु लिङ्गवपवायाद््क्षनब्दो गा- 

णस्स्यात् । अतश्च सवैस्वाप्यनुवाकस्य भक्ताथत्वमेव । च. 
तर सुम् ॥ 

( इति पृपष्ठः ) 

( अथ सिद्धान्तः) 

पू-तस्य श्पोपदशाभ्यामपकर्षोऽथस्य 
चोदितत्वात् ॥३-२-२५॥ (पि) 

न सवस्य भक्षण विनियोगः । किन्तु तनदवयवानाम् ! 
तस्पादपकर्ष एव । तत्तदराख्यातेन तत्तदस्य मुख्य रिष्यत 
भतीतरथामिधानरूपण लिद्धन श्रहणाचयेत्वानिश्चयात् । 

यद्यपि चानोपक्रमापसहाशम्यामेकवाक्यतोपगमनसामथ्ये- 
रूपं लिङ् कटृप्ापित्यकवाक्यतावग यष्स्यादखयापि ग्रहमादिप्का- 
दकस्य मन्त्रभागस्य दाक्येनैव भक्षणाङ्गतेति ततोऽपि पषा. 
द्थौयिघानटिङ्गाद्रहणाधङ्गत्वनिक्वयस्तुरखम एव । वैश्वानरा 
दिवाक्येषु नेदेविधं किञिदरस्ति प्रदं वाक्यभेद घाधकपिति 
न तदङ्काकारः। 

वसतुतस्तृ क्रमस्य _साधृरणत्वाव पयु छस्पसामृध्या- 
तुरोधन ग्रहमतिषय एवापपत्तना्रकवक्यतापगपनमापिथ्यमपि। 

यन्त॒ दीधौयुतयेस्यदरनन्वय एव भक्षणायंत्वतार्यगराहक 
इत्युक्तम् । तस्य ग्रहणफलाभूनमेक्षणफल्त्वनापि स्तावकतयान्व- 

यापपत्तेरमाधकम् । 
यत्त सयादे ् िवा्यथकतवान्न ब्रह्मादौ मुख्यलामथ्यष- 

स्तीत्युक्तम् , तन्न; मूसत्तायामितिवततद्रहणादावपि ब्द्धपयागेण 



२७२ भार्मासाक्रोस्तुमे [ भक्षाधेकसण- 

समृतेरुपरक्षणत्वान्पुख्य सापथ््थोपपत्तेः, भकृते च इ्टायतार।ः 
भाद ग्रहणाद्यथंर्वानिभयोपपत्ते । हिनातस्तु गल्यथेतास्परणनेष् 
सम्यग्जरणफरकतादगृतिः । पर माराण !हृन्व गच्छ गणानी- 

न्दरियाणे मा वित्रृष्णान क्र सप्रक्षीन् पप्र भागातुपतिषटस्व 
वाङ्नायिपतिक्रस्य चमा गा इत्येवपथांवगमादिगात्रममनफर्ट 
भुतसम्यग्जरणावगतिस्सु रभव । अतो युख्यसाषथ्यं युक्तमेव 

यन्त ग्रहणादरपूव्तम्बन्धस्य नियेतप्राप्बभावान्नादेरयतत्थुक्तम् 
तन्न ्रहणादेमक्षषिष्वाक्षेपेण निखमराप्त्यमाविऽपि तत्तन्मन्त्राणां 
समारूपासहङ् तावान्तरपकरणन भक्षाङ्गसरेऽवगत तदङ्गत्वेन मा- 
न्तरवणिकक्रियाविधिकदपनोपत्ते बोहुभ्यां गृहील्राबेप्षे सम्य- 
ग्जस्मायेत्येतान्येव वा पदानि भक्षत्रिष्यकवाक्यतया करप्यन्ते । 

तत्र च वहुत्वे ऽपूवविधिः, ग्रहणां नियमतरिधिः, अवेक्षणं 
तवपूर्वीविधिरदृष्टा थ॑तवं च । अस्तु वा वमनविरेकसाधनीयूतद्रन्यसं- 
सर्गपरिहारथतवेनावेक्षमवरिषेद््टाथे एव । अवेक्षणस्य दष्टायेत्व 
खछाभायेव च मक्षणस्य।पि स्यग्जरणपयेन्तस्ेव मक्षगव्रिधिना 
विधानम् } वमनविरेकनिमित्तकपायश्ित्तःस्नानादेव सम्पर्जर- 
णपर्यन्तस्य भक्षणस्य परतिर्पात्तत्वावगतिः सम्यग्जरणपन्त्रस्यव 
च मान्त्रवाभकसम्यग्जरणपयन्तत्वकल्पकलवद्् । भक्षणे च कदा- 

चित्सन्यग्नरणपप्न्तस्स्य स्वतास्षिद्धलेऽपि नेयस्येन तिपि 
द्विफछकना मन्त्रस्य न विरुध्यते । नैयस्येन तत्िद्धिश्च न 

मक्तणमत्रेनेति सम्यग्जरणविरोधेविनाडीगदिपतिबन्धकफङ- 

ज्ञवावस्यानरूपव्यापारोऽपि तेनेवाक्षिप्यते । 
यद्यपि चासौ कदाचिदेवपिक्षितः तथापि विनाडीतिष्प- 

प्रतिबन्धकसम्पावनायां नित्यमनुष्टेयस्वाद्यक्तस्ततस्मारकतया नेः 
यत्येन मन्बरिनियोमः । 
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यद्यपि च भक्षपन्तरेण भक्षणस्परणसस्े तेषापपि ग्रहणाः 

दीनां स्परणं सभाञ्यते तथपि तत्तन्पन्त्रा्नानात्तन्नियपोपपत्तिः। 

यद्यपि चाप्ये लुष्टयिति मन्त्रस्याभ्निदेवताकनिवपप्रकाश- 
कतववदस्यापि ग्रहणादिविशिषएभक्षणमकाक्चकस्वाङ्खीकारेण सन्तै- 
कत्वमभ्युपगम्यापि प्रहणाचङ्गत्वं शक्येत षक्तुम् , तथाप्युप- 
क्रमोपसंहारेक्यादिरूपेकवाक्यतोपगयनसामथ्याभावे स्वरसतः 
प्रतीय पानतत्तदाखूयातमतयुख्यविकेष्याथकववाये पपाणाभावात् 
नात्र मेदाङ्गीकारः । "एकं ठरणीतेः इस्यादो तु सत्यप्याख्यातमेदे 
विकल्पपरिहारार्थ सर्वेषां विधिलकस्पनागौरवपरिहाराथेखैकव।- 
कं्रतवाभ्युपगमः । तस्पायुक्तं भेदेनेष प्रहणाचङ्गत्वम् । समाख्या 
तु भक्षसम्बन्ध्यतुत्ाक इति साक्षात्परपरासाधारण्येनाप्युपप- 
न्ना) समाख्यावठकादेव हि पान्त्रवणिकग्रहणादे मक्षाङ्तधिद्धिः । 
अन्यया.हि पहाप्रकरणात् ज्यातिष्ठोमस्नम्बन्धिग्रहणमाच्रङ्तापत्तिः 

अस्तु वा अवान्तरभकरणादेव तदङ्गत्वम् । तथापि अतु- 
वादरूपा सती नाञुपपनेव ॥ 

प्रयोजनं पूर्वपक्षे प्रहणमन्त्रादेर्नेयस्यामावः | पाठक्रमेण च 
मन्बपाठान्ते भक्षणम् | सिद्धान्ते ठु ग्रहणादेर्नैयसेन तत्तरपन्त्रा- 

न्तेऽनुषटानम् । दहिन्वेत्यस्य च भक्षणान्तेऽयेक्रमातुरोषेन पाठः 
इति स्पष्टम् । चतरे रूपपदेन लिङ्ग उदैशपदेन सामान्यसम्बन्धवी- 

[न (भ 

धकं प्रमाणं विवक्षितम् । अन्यस्स्पषटम् ॥ 

इति नमं छिङ्गसमाख्याधिकरणम् ॥ 

( भक्षाधेकरणम् ) 
1 

२५ 



अथ दका गुणाभिघानाधिकरणम् | (१०) 

--गुणमिधानान्मन्द्रादिरेकमन््स्स्यात 
~~ तयोरेकाथंसंयोगात् ॥ ३-२-२६ ॥ 

( विषयसंक्ायसङतयः ) 

तस्मिन्नेव्ानुवाके किः 'पन्द्राभिभूति'रित्यादिः वप्यदखित्य- 
तः तप्तो विनियोक्तव्यः ! उत मक्षमन्त्ेकवाकंयतया क्षण इति 

सन्देहः । पादध्यायसङ्गर्त पवेवत् । आपवादिकी सनन्तरया । 

( पूव पक्षः ) 
तत्र पूववदेव लिङ्गात् वप्त्यङ्गत्वम् | न च तस्या भक्षणानु- 

निष्पन्नखेनाननुष्ठेथाया अङ्कित्वातुपपत्तिः । ग्रहणादिवदनतुद्ु- 
यतवैऽपि सम्यग्जरणवत् तदनुकूरन्यापारस्य भक्षणगतबाह्ु. 
स्यस्य छतिषाध्यत्वेनानुषटयत्वोप्रपत्तेः । अत एव तटूदिह 
मन््ाञ्नानसापथ्यौत् भक्षणस्य तृ्चिपयेन्तत्वसिद्धिः । तस्य च 
भक्षणगतबाहूस्यं विनाऽसिद्धः तन्नियमाक्षेपकसत्वपपि । 

अस्तु वा कथमपि तृप्ररनवुष्ठेयत्वम् ¦ तथापि तस्या 
भक्षणजन्यायाः स्वगेवन्पन्त्रभ्रकारयत्वो पत्तिः । यद्यपि सोम- 
भरतिपत्यथेष्वाद् भक्षणस्य चृ्षिने ख्यं फलम् , तथापि पुरोडा 
शादिभक्षणवत् कवेनियमां शेन क्रियात एव॒ वा कतेव्यानुष्ठान- 

सापथ्यजनकतृध्रिरूपमक्षयितृसस्क।राथतवस्याप्यातुषङ्गिकस्य व- 
ह्यमाणस्वात् फरताविघातेन मन्त्रभरकारयत्वो पपत्तिः । यदि 
कतेव्यानुष्ठनसापथ्योधानाख्य एव भक्षयितु: संस्कार उच्यते 
ततोऽस्तु तपेयतिना तद्छक्षणा । सवथा स्तन्त्रार्यातस्यैकबाकय - 
स्वकर्थना निष््रमाणिकेवेस्येवं पर्ति 



सिद्धान्तः | २७५ 

( सिडान्तः ) 
अल्प भक्षयता त्यनेनव भक्षगगतबाहुस्यस्य वृ्ठि 

पः ~~ & 

जनकस्य पयुदस्तत्वात् न तावत् भक्षणे सम्यग्जरणपरयन्त- 
स्वस्येव वृ्षिपयंन्तल्स्य कटपनाव्सरः । अत एव तृतेरमक्षगेना. 
जनननान्न तस्याः खगेवल्लन्यतमात्रेण प्रक।इयस्वोपपान्तेः । कड 
रवं त्वस्याः सोपपरतिपत्यथत्वात् भक्षणस्य दूरख्रष्टमेव । नहि 
ठृिकतेच्यादुष्ठानसामथ्यजनकतयाप्यातुषद्गिकं फम् । दप्त्य 
मावेऽपि भक्षणेनोषधविधयाप्यनुष्ठाने सामथ्य॑जननात् । अत 
एव तावन्पात्रमेचादुषङ्केकं फरम्, न तु दृप्िपयेन्तम् | ताव 
स्धात्रस्यापि चन खगबल्काशनाहंस्वं, येन तपयतिना छक्षणयापि 
प्रकाश्येत । अनुष्ठानपापथ्यजननस्य इषटफकसरेन।सञ्भवितत्वा- 
शङ्ाभावात् तन्निश्चयरूपश्नद्धाजननायं स्मारकमन्त्ानपे- 
क्षणात् । स्वमस्य त्वदृष्टफरतव।त् तदिति वैषम्यम् । अतश्च 
छिङ्विनियोगास्रम्भवात् अप्तत्यप्येकवाक्येनोपगमनसूपे छिङध 
रपष्टेण एकं दणीत' इतिवत् कथञ्चित् तदनुमायेकवाक्यता- 
कर्पनादि दारा स्वाथेस्य भक्षविज्ञेषणत्वप्रतिपादनाथं एवायं 
मन्तरेकदेशः । स्वतन्नाख्यातश्रवणेऽपि च तृपेरितिकरणाय- 
ध्याहारेण भक्षणविकशेषणत्वोएपत्तिः-तृप्यलित्यतद्थं भक्षया- 
मीति । सवैस्य मन्त्रस्य स्वायेविरिष्टमक्षणभकाशकतवात् विरे. 
प्याज दृष्टायैस्वेऽपि विरोषणाेऽदष्टायेखा ्धीकारान्न वेयथ्यमू । 

अथ वा तृष्यतिस्यादिना लक्षणया भक्षणस्तुतिरदृ्ा्था । 
अतश्च सर्वाऽपि मन्त्रः प्राञ्चस्त्यविरिष्टमक्षण प्रतिपादयति । 
आमश्च पक्षे कोट् पराघ्चकाङत्वे प्राथनायां वा दषटव्यः ¦ तस्मात् 
तृश्चिपरस्यापि मक्षपन्त्ेकवाकयतया भक्षणाङ्गत्वमेवेति सिद्धम् ॥ 

भयोजनं पृवेपक्षे मन्तरं भक्षणं कृतवा तृश्चिपन्वरपाठः । 



२७६ 

सि 

# मांसाकोस्तुमे [ इन्द्रपीताधिकरण- 
[ ह दान्ते तु यथास्नानपिति ॥ 

छूनं॑तु लिङ्विनियोग।सम्भवात् मन्दरादिभक्षयाम्यन्त 
एत मन्त्रः स्याद् । गुणस्य तृत्धिरूपस्य विद्चेषणस्य पराह्ास्त्यस्य 
वाऽभिधानेन तयोमेन््रभागयोः विरिषटैका्दहात्तस्वोपपत्तेरिति 
व्याख्येयम् ॥ 

इति दकम गुगामिधानाधिकरणम् ॥ 
७५२. ण जक = १.८१ जन ज ०११ 0१००२.०५ स = 

अयथेकाद्रमिन्द्रपीताधेकरणस् ॥ (११) 

पू-शिङ्गविशेषनिर्दशात समानविधनेष्वनेन्धा 
णाममन््रत्वम् ॥६-२-२७॥ (पू) 

( विषथसंरायौ ) | 

मक्षमन्त्र एष किं लिङ्गादेन्द्रदेवसखयगाभ्यासमात्राङ्म् | 
तद्धिन्नाभ्याप्तानां तु अमन््रक भक्षणम् (। उत तेषुहेन मन्तः ! 
उतानृहेनेवेति विचायते । 

( सङ्खतिः ) 

अत्र चानेनद्रभदानेषु लिङ्परमाणकमक्षमन्त्रविनियोगस्य 
सिद्धान्डाभेमेतस्य पूषेपक्षद्रयेऽप्यनङ्गाकारात् पादाध्यायसङ्ग- 

तिः । तेनोहपक्षस्य पादलक्षणासङ्गततवान्न खतन्त्रकोटिखम् । 
अपिस्वाघयकोटिफसखीमुतस्यानेन््रणाममन्त्रकस्वस्याक्षेपमात्रमिति 
न्यायसुधाकारोक्तमपास्तम् । अनेद््रमदानेषु खिङ्गममाणक- 
मन््रविनियोगस्य सिद्धान्त्यभिपरेतस्य प्रतिपक्षतयोहोपन्या- 
सेन सङ्गस्युपपत्तः । अस्यापि पृवपक्षे फलक्षेपस्थ निष्मयोजन- 
त्वाच्च । अनन्तरसङ्गतिस्तु भक्षपन्तरेकतराक्यतय। तृ्धिमन्चस्य भक्ष. 



पवपक्षः] ततीयाध्यायकष्य द्वितीधः पादः २७७ 

णाङ्गतवेऽभिदिते भक्षमात्रस्येव किंदेवत्यसोपभक्षणाङ्गतेति 

विचारालसासङ्गिक । 

( पू्ेपक्षः ) 
तत्र न तावसकरगेन सवेपरदानाङ्गमूतभक्षणाङ्गस्वभ् । इन्द्र 

प।तस्येति पदेनेन््रदेवत्यस्तोमपात्रमकाशनेन किङ्ग ततद्काघावगतेः । 

न च इन्द्रेण यस्मिन् सवने पीत इति बहुत्रीहिमड़ौत्वन्द्रपीतपद- 
स्य सवनविशेषणता द्धी कारादन्यदेवस्यस्यापि च सामस्योक्तविध- 

सवनसम्बन्धितेन प्रकाश्चनोपपरिङ्गव्िरोपास्सवायेत्वोपपत्चि- 
रिति ब्रस्यम् । इन्द्रपीतपदस्यन्द्रेण पीतस्छलीकृत इति वाड्रा 

य॒ त्यक्त इति बा तस्पुरुषोपपत्तौं बहुत्रीहेरङ्गीकाराभावात् । 
तहपुरूषे हि पृषेपद एव सम्बन्धिनि छक्षणो, बहुव्रीहो वु षदद्रषे 
ऽप्यन्यपद्ाथं कक्षेति गौरवम् । 

बहुत्रदामेकस्मिन्पद एव विरिष्टायंलक्षणा इतर ततात्पयै- 
ग्राहक मिस्यङ्ीकारेऽपि च रक्ष्यतावच्छद्के गौरवात् । तास्पयभ्रा- 

हकस्य च वाक्याथोन्वय्ययप्रतिपादकस्वादरौरवं संभस्त्येव । न हय. 
न्यपदार्थं बहूवरीहेश्याक्तिः) येन तद्पुरुषादपि लाघवे शक्येत । 

एकहायन्यादि पदेऽन्यपद्।यलक्षगाया एवास्माभिः अरतिपादनाद् । 

अस्तु वा तद्प्यवयवारथोपस्थितिसपिक्षत्वादन्यपदारथोपस्ितेबहुः 

व्रीहौ गौरवम् । स्था तत्पुरुषो रधुभूत एव । 

किञ्च नात्र बहुत्रीहेठक्षणानुगमः } “समानाधिकरणानां हुः 

व्रीहिरष्यत,” इति कास्यायनस्मरणात् व्यधिकरणपदानां तदनु. 
१५ (न 

पपत्तेः । (१) “सप्तमी वेषणे बहत्ीहा"विति ज्ञ पक्षलेन हि क- 
ण्ठेक।ाङ इत्यादौ सप्तम्यन्त एव स आश्रितः, नान्यत्र । तत्पुरुषे तु 
का म 

९ पा. सू. २-२-३५ 

+| 



३.७८ मांसोकास्तुमे [ इन्द्रपीताधिकरण - 

(१)“.इतेकरणे कृता बहुक"मिवि स्मरणाद्लक्षणालुगमो नानुपप- 
नः । बहुखप्रहणेन कतेकरणातिरेक्तस्य कृता समाक्ताम्युपगमाच- 
त्थी तप्पुरषस्याप्युपपत्तेः । 

न चेवमपीन्द्रपीतपदे(२)“ बहुव्रीहो भक्त्या पूवपद "मिति स्मर. 
णातुसारात्पूवपदे धक्तिस्वरस्येकारादात्तत्वस्य बहुव्री हिज्ञा पक- 
स्य वेदिकैः पल्यमानत्वाद्भहुतवी हित्वावगतेस्तत्परुषाङ्खीकारे चान्तो- 
द्त्तत्वापत्तेः कथं तत्पुरषाङ्खीकरणापिति वाच्यम् । ससपि इहु 
व्ीिज्ञापके स्वरे पधानभूतस्वाथोसुग्रहाय तस्पुरुषावधार णाच्छ 
इद्धमस्य स्वरस्यवाङ्गगुणविराघन्वायन 'ु्षुपग्रहालिङ्गनर।- 
णाः" पित्येवं व्यत्ययेन व्याख्यानात् । 

यदि तु स्स्थुङषएरषतीमाङूमेते'त्यादौ महाभाष्यक्रारेण स्व 
रान्निणेयामिधानात्समास्तगतकाघवापेक्षयाङ्कधर्मस्यापि स्वर स्यैव 
भावस्यमित्या्रीयत वथापीन्द्रपीतपदे बहुव्रीहैरपि सापानाधिकर- 
ण्यासम्मवेन स्थूटपृषतीपदषर्लक्षणाचुगतत्वाभावादवश्यं समा- 
सस्वरयारन्यतरस्यागतिकत्वे व्याख्येये अद्पर्तवार्स्वर- 
स्येव तद्युक्तम् । 

वस्तुतस्तु तस्पुरुषेऽपि पञ्यपानस्वरो नेवातुपपन्नः । (३). 
तीया कर्मणी"त्यनेन कमणि क्तान्त उपपदे प्रे तृतीयान्तपूर्वपद्- 

प्रक्तिश्वरमिल्यभिधानात् वृतीयासमासे ऽपि विवाक्षिपस्वेरोपपत्तेः। 

यद्यपि चात्र पीत्तपदे तत्कवृरक्षणया चतु्थींसमासोऽ- 
ज्गाक्रेयतत तथा पि(४) चतुथा तदथ” इत्यनेन तदुपपात्तेः। यदि तु 
देवताथस्वस्य नवमं निराकरणाननतत्महत्तिरित्याश्च्ेत तदा 

< 

९ पा. सू. २-२-३२ २ पा. सू. ६-२-२१ 
२ पा, सू. ६-२-४८ 8 पा. सू. ६-2-४३ 
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चेति ूत्रारपूवपदधक्रतिस्वरत्वसिद्धिदरष्व्या | अतस्स्वर 
स्थानिणायकलवार्लाघवाद क्मूतसबनपरत्वापत्तश्च बहूवीहिता- 
तुपपततः पभधानभूतसामपरत्रखाभाय तस्पुरूष। कीकर णमेव बुक्तम् 
ततथानिन््रदवत्यस्तामभक्षणे लिङ्गविनियागासम्मनरान्न तावदु- 
पदेशप्रमाणेनंव मन्त्रपराङ्निः | 

नाप्यतिदेशप्रपाणेनोहितस्य । यागाख्यकमेण एकत्वेन प्रकर- 
णावित्रेषाच अन्येषां धपाणां सवा्ेतवावगतेरभ्यासानां भ्घ- 
तिविकारभावानुपपत्तः। अतश्च सत्यपि सामान्यविधौ श्रीहीणां 
मेष सुमनस्यमान इति मन्त्रवदिन्द्रछिङ्कानां मन््राणापि- 
्रदेवत्यततामपाजमक्ताचज्गत्वावरतेरन्येषाममन्त्रकमेव भक्षणम् । 
पत्रं स्पष्टम् ॥ 

अत्र च सूते भाष्यादां यद्यफीन्द्रमात्रभिन्नस्यापन्त्रकता परती- 
यते तथापि छिङ्गाविगेषात् पिवृदेवत्यप्रदानेषु पिततृपीतप द्युक्तस्य 
नरां सदेवत्यप्रद्नेषु च नराक्सपीतपदयुक्तस्य विभज्य सूक्त 
वाकवद्विनियोगावधारणादिन्द्रादिमिनेपदानानपिमन्त्रकं भक्षण- 
पित्येवमवगन्तव्यम् । 

न च नारा्चप्तदेवत्यप्रदानस्य वौधायनीयादिकल्पेष्वदन्- 
नाद भावः) वातिंककुदा सिद्धान्ते प्रातस्सवनादिश्ब्दानां तत्स 
मानाधकरणाना च वसुपद्रगादेश्ब्दानां गायत्रच्छन्ट्ःप्रभ- 
तीनामिन््रषीतादीरां च प्रतिसवनं क्रमेण विभञ्य विनियागा- 

भिघानेन माध्यन्दिने सवने नाराश्चंसदेवत्यप्रदानस्यावदय कत्वेन 
करपान्तरे तत्छद्धावकर्पनो पपत्तेः । अतश्च सवनश्रयस्थेऽप्यै. 
न्रपरदने प्रातस्सवनादिशब्दानां सामानाधेकरण्यपद्ान्तरयु- 

क्तानां विनियोगे यथाक्षवनं विभज्य परयोगेऽपीन्द्रपीतपदस्य 
सुवनत्रयेऽपि प्रयोगः । 



२८० मांसाकोस्तुमे [ इन्द्रपीताधिक्षरण - 

एवं नार शचे्षदेवस्ये पित्दवस्येऽपि द्रष्टज्यभ्् ¦ तद्धि 
यवेष्विवापन्तरकलखम् ॥ 

( इति परथमः पृवक्षः ) 
= 9 (~ 4 ~ भम 8 सू-यथादेवतं वा त्मकृतित्वं हि दशेयति 

३-२-२८ ॥ 
( अथ द्विलीधः पूर्वपश्चः ) 

सत्यपेन्द्रादिष्वेबोपदेश्चेन मन््ः। तद्धन्नेष्वपि स्वतिदेदोन 
भवत् केन वार्येत । सत्यपि यागेकत्वेऽभ्यासानां मदाच््यणा- 
दिव्यवस्थावत्यकरातिविद्घतिमावस्याप्युपपत्तः । 

न च परकर णाविज्ञषास्पारेष्ठवत्वम्, पानग्रहणमन्त्रातुरोषेन 
धमाणपेन्द्रमात्र्रदानविषयत्वपपत्तेः । तथादि-“इन्द्राय ला 
वघ्रुमते सोप पिनोमि। इन्द्राय त्वा वसुमते सोम गृहामी"तिसो 
ममानग्रहणमन्ययोस्तावाछिङ्गादेन्द्रभदानीयप्तोपमानाद्यङ्तं वा 
दिजयसिद्धम् । अतस्तत्मकाश्ययोमानग्रहणयेरपि तन्पात्राङ्गतवम् 
इष्यते च सवेदिषयतया सैमाव्यमानस्यापि षधानस्याङ्ञाचुरोपरेना- 
र्पविषयत्वम्। अथिंमात्रविषयत्वेन परततीयमानानामपि क्रतुविधी- 
नामङ्गभूताभनिविद्याजनकाधानाध्ययनातुरोधेन तेवर्गिकमात्र- 
विषयसवाङ्गगीकारात् । अत एव मानग्रहणसस्कार्यस्य सोम. 
स्यापि तन्मात्राङ्त्वम् । एवं चोतपत्तिवाक्ये सोमो बिजती- 
ययागलसामानाधिकरण्येनेव विधौयते न खवच्छेदकादच्छेदेन । 

अथवा नेव तन्न सोपत्िधिः । संस्कारवरिध्यनुपपर्येबे- 
नद्रभरदानाङ्गतायाः भा्तिस्म्मवात् | अतश्चोत्पत्तिवाक्यस्थं सोपय. 

क, [क मप्युपदेशातिदेशमापितसोपातुवादमात्रप्रिसपि ध्येयम् । 



या ध्यायस्य दित्तीयः पादः | २८१ 

सोमधपाणां सवाभिषवादीनां तन्पाज्नाथेत्वं निरङ्कशमेव । त- 
त्सवखितरवाच दीक्षणीयादयोऽपि तन्मात्राङमवेत्यनेन्दमदाना- 
नां द्रव्याद्धमसाकाह्ाणापन्यक्तत्वसामान्यादेन्द्रमदानविक 

रवो पपत्तरतिद्शपाप्तस्य॒भक्तमन्त्रस्य समवेतायेतव दृहन्या 
नोहितध्य प्रयागस्तत्र नानुपपन्नः ¦ 

एवं च नाराक्सदेवस्यपिवृदवत्यपरदानेष्वप्युहेनैव भक्ष 
मरन्त्रप्राप्त्युपपत्ता पुनस्तदाम्नानमूहितस्य मन््रत्वसिद्धयथं 
विरुध्यते । एषे च षोडशिन्यातिरात्रे च पितृदवत्ये ऽतुष्टुपछन्दस 
इति भक्षप्न्त्रं नयतीति सामान्यतोऽस्मिन् मन्त्रे प१द्ान्तरनिष्रतयोह- 
स्यं प्रापरुत्वाच्तद्विेषस्य जगतीच्छन्दःपद् ऽनुष्टुपच्छन्द्;पदोहरूप- 
स्य विधानमवकरपते । इतरथा षोडशिन्यतिरात्रे च मक्षमन्त्र- 
स्यानूहितस्येव पितृदेवत्यपरदानसवन धापतेविंशेषविधानं नोपपयत। 

यद्यपि चाग्निष्टोमान्तपदानानामेव स्मानविधानस्वभिति 
तत्रत्यपितृदेवस्यमदान एव पितरपीतपदयुक्तो मन्त्रः उपदेशेन 
भ्राप्यत तथापि षोडश्यातिरत्रयोस्तार्वीयस्तवनिकपित्रदेवत्य- 
अद्ानविक्कातिल्वस्येवर सादश्यविकेवणावगतेरनृहितस्येव भक्षप- 
न््स्यातिदेशेन प्राप्त्यापत्तेः वि शिष्ठविधाने गोरवापत्तिः | 

एवं सवनविशषणत्वसिद्धान्तेऽपि द्रष्टव्यम् । अस्मन्मत त्वै- 
्रपरदानस्यैव भकतित्वाषिकतो सत्यपि मन्त्रस्वसिद्धथै तदुप- 
देशे वस्तुतः भरङतिपरपति इन्द्रपदस्थानापन्नसेन पिहपदस्योहस्वो- 
पपत्तेः युक्तं तदथटितपन्त्रे उह विशेषविधानम् । 

यद्यपि च जगतीच्छन्दःपदे उरहस्याप्रसक्तत्वान्न तदतुषा- 
देनारुष्टुष्च्छन्दःपदमाजविधिभषापि शक्यते वक्तु तथा 
प्य स्मिन्पन्त्रे पदान्तरेऽपि तावदृहस्य मन्मते प्राप्रत्वाद्युक्तस्तत्रा- 
जुष्टुप्पद विरिषटोदविधिः। छन्दःपदवत्वसाधम्याचच जगती 

३६ 

ति 
ये 



ॐ 

१८२ मांसाकोस्तुमे [ अभ्युत्रीताधिकरण- 

पद्स्थानस्वखाभः। बा्तिकपप्यवमव व्याख्येयम् । तस्पाधयादेव- 
तसूहेन अयोगः ॥ सूत्रं स्पष्टम् ॥ 

( इति दितीयः पूवेपक्षः ) 

( अन्ान्तराग्मणीत्वेन पञाघिकरणानि । त्न 
प्रथममन्युन्नीताधिकरणम् । ) १२॥ 

सू-पुनरभ्युन्नीतेषु सर्वषामुपरक्षणं द्विशेषत्वात् ॥ 
= 

( विषयसंहयौं ) 
एवं पूवपक्ष एवावस्थिते पसङ्गादृाहैतमन्रभयागगताविक्षे- 

पतिचारः क्रियते ) भातस्छवने तृतीयसवने च सवनसुखीयेषु 
सर्वषु चमसेष्विन्द्राये सदरदुतेषु ये तावद्धातृब्रह्मोद्ातरयजपा- 
नानां वेकल्पिकसदस्ययुक्तानां मध्यतःकारिणां चमसास्तेष्व- 
.लुवषट्कारेऽपि हुतेषु पशचाद्धोत्रकाणां मेत्रावरुगब्राह्मणच्छपिः 
पोतृनेष्टूच्छावाकाम्नीघ्राणां ये चपसास्तेषु द्राणकलश्चारसोमा- 
न्तरं सक्ेपष्वेवाभ्युक्ीय तेर्मित्रावरुणादिदेवतान्तरेभ्यो इत्वा 
भक्ष्यते ¦ तत्र किं पूरवेहोमदेव ताभूतेन्द्रपदमपि भक्षमन्तरे कीतेपि 
तव्यं उत तेति विचायते । अत्र चाच्छावाकचमसेन भातस्स- 
वने तदानीमदोमादबुदाहरणत्वं तृतीयसवने तूदाहरणमेव । 

( सङ्गतिः ) 
अत्र च भक्षमन््रस्य िङ्गादिन्द्रदेवयपूषमदानाङ्कस्वस्यैव 

एर्वाधिकरणपृवेपक्षोक्तस्याप्य समाधानात्पादाध्यायानन्तरसङ्क- 
तयः।आशधपूवेपक्षमात्रो पजीविलेऽपि वा अस्याधिकरणस्यैतदधिक- 
रणापवादमुताभनिपाधिकरणस्योषपक्नोपजौी वित्वा तडुत्तरमारम्भः। 



पूवेपक्षः ] चतीयाध्यायस्थ द्वितीयः पाद्ः। २८३ 

( सिखान्तः ) 

तच पूवेदेवताशेषस्य सयप्यभ्यु्ीयमानेन संसग ऽभ्युन्नीत- 
स्थैवोत्तरदेवतासम्बन्धेन शेषस्य पूवंदेवतासम्बन्धानपायादुभ 
योरपि भक्षणास्यसस्क[रावरयमावि तन्यन्ते उत्तरमदानाङ्गभुता- 
या देवताया रउटेनोपरक्तणवत्पुेपदाना भृतस्याशन्द्रस्योपल 
षणं खिङेन न तिरुष्यते | 

यद्यपि चोभयोरपि संखषटस्वान्नात्र भक्षणस्य तन्मन्ोस्चा- 
रणस्य वा पृथगतुष्ठानं तथापि तन्त्रेमेव भक्ष्यमाणे सोमे क्त- 
वाकवदितरपदतन्त्रत्ऽपि इन्द्रमिजवरूणपौतस्येत्येवयुभयारप्यु- 
पछक्षणत्व न विरृध्यते । अत एव बाद्यणाच्छसिचमसे पूर्वा. 
तरमरदानयोरेन्द्रमात्रदेवत्यतवेऽपि सछदुचरितेन्द्रपदेनेवो मयापू- 
वीयत्वेन तदनुसन्धानं द्रष्टव्यम् । 

एवं माध्यन्दिनपतवनस्य सवनयुखीयेष्वपि । तत्रापि सवेच- 
मसानां पूवांत्तरभदानयारेन्द्पात्रदेवबच्वात् । चत्र स्पष्टम् ॥ 

( इति सिद्धान्तः ) 

मू-अपनयादा पूस्यानुपलक्षणम्॥६-२-३०॥८१ ) 
( अथ पृवेपश्चः) 

होपकारे तावत्सश्ठषटखादुमयोरप्याश्नावणवरत्याश्चावणादि- 

भिरुक्तदेवतासम्बन्धो ऽवक्षयते । 

न च सरसर्गेऽपि वायव्येन्द्रवायवसापवद्भहणकारीनविषेक- 

मारेण बुद्छा निष्कषांपपत्तिः। तत्र ग्रहणक देवतासं याग क्तेन 

बुद्धा निष्कषोपपत्तावप्युन्नयने देवताविषेबोधायनीयादिकसपेः 
ष्वदर्शनेनाभ्युन्नीतपात्रस्यात्तरद्वतासम्बन्धकरपने भमाणाभा- 
वासर्यागकाटीनस्य च याजञ्यामन्त्रव्णेकरप्यदे वतासम्बन्धस्य 





िद्धान्तः |] हतीयाध्यायस्य द्वितीधः पादः २८५ 

म्बन्धो द्रष्ये कश्चिद्भ्युपेयः । न श्वसो देवतोदेशेनोपक- 
हिपतत्वमात्रे, प्रतिपच्युत्तरं छोकिकन्यवहारेण तस्यास भवात् । 
अतोऽव्यं पतिप्रततिनार्यः कशिद्वत्म्बन्धोऽभ्युपेयः । 
तस्य च धर्भिग्राहकपरमणिन देवतान्तरसम्बन्धिविरोपिला- 
वगतेस्तदर्यन्ताभावपतपानाधिकरणस्यास्य तत्सामानाधिकरण्या - 
सुपपत्तरवशयं रेषप्यात्तरदेवतासम्बन्धे पूवेदेवतासम्बन्धोऽप- 
गच्छततीरयभ्युपगन्दव्यम् । 

न चेवं पूवदेवतास्तम्बन्धरापमपेऽपि तस्य भूतत्वमात्रेणापर- 
पषणत्वोपपात्तेः। मध्यतःकारिचमसस।ध्येन्द्रभदाने विचमानस्येव 
सन्वन्धस्योपरक्षणत्ेन दोजकचपस साध्येन्द्रभदाने मुतपू्वंगत्या 
तदुपलक्षणघ्वङ्गीका।रे बेरूप्यापक्तः । अतो मित्रावरूणर्पातिस्ये 
त्यायतोपरक्षणम् । घ्र स्पष्टम् ॥ 

( इति प्रपक्षः ) 

मू-(१ )अग्रहणाद[ऽनपयस्स्यात्् ॥ ३-२-३१ ॥ 
( पुनर्सिद्धान्तः ) 

न सेषस्योत्तरदेवता सम्बन्धः , पूेदेवताप्सम्बन्ध्यपनयो 
वा, उक्नीतपात्रस्येवोत्तरदेवतासम्बन्धात् । 

यद्यपि च त्यागवेखायं संखष्ठत्वान्न विवेकम्रती तिः, तथाप्यु- 
सयनवेषायां विवेके पपत्तेः वा यव्येन्द्रवायवस्रोमवरषामवेहाया- 
पपि तस्येव त्यागोपपत्तिः | 

यद्यपि च नोज्ञयनवरेायां भहतो बिह्कता वा देवव 
(९) यद्यपीदं सुर श्रहणाद्वाऽपनयः स्यादित्येव भाभ्वरास्ञदी 

पिकामुद्धितपुस्तकेषूपकभ्यते पठित, तथापि सवषु कास्तुभा 

द्शसषु मदय प्राचानतपहस्तारखाखतमग्पुस्तक दूतद्खनुत्ता च 

अश्रहणाद्धाऽनपायः स्यादिव्यवस्ूजायुपूवादशनात् मुद्रतपुस्तकपा 

ठस्वीकारे प्रकृत्िद्धान्तविसंधात् ¦ मयापि सपव पाठर्स्वाङकृतः। 



२८९ मां साक्तौस्तु मे [ अभ्युन्नीताधिकरण- 

म्बन्धस्तथापि पक्तौ तावदुन्नयनस्य दष्टायत्वा्यागीयद्रन्य- 
सस्कारकत्वावगतेः विकृतावपि मातोन्नयनातुबादेन द्रण. 
कलश्चापादानकत्वमात्रविधानेन भराद्रवकायापन्नतमोन्नयनान 
न्तरविधानेन वा वुनरभ्युरतस्य॑व फर्चमसहदयादिवयागी- 
यत्वपरतीतेः पू्ेदोषस्य च यागीयद्रन्याधारभूतपात्रोपरक्षण- 
तेया पयसा पेचावरुणं श्रीणातीतिवदभ्युज्नीतसंस्कारमत्र 
स्वावगतेः उचरयागाथत्वे भमाणामावः । 

एवं परमासिद्धान्ते भकरतिविकारामावेऽप्युन्नयनस्य ष्टा. 
त्वादेव॒यागीयद्रन्यसंस्कारायत्ववगतेः पृेशेषस्योत्तरयागा- 
यंत्रे प्रपाणामावो द्रष्टव्यः । 

वस्तुतस्तू्यनेऽपि चाश्रावणकारे देवतासम्बन्ध इलयादि 
भाष्यवातिंकम्रन्थादेवतासम्बन्धविषधिःकरपान्तरेऽस्तीस्यस्युपग 
न्तव्यम् । अन्यथा अग्यक्तरवनिवेचनानुपपत्तेः | 

न चोत्पत्तिवाक्येऽविहितदेवताकेष्टिमिन्नयागस्ं तत्।उस्पत्ति- 
वाक्येऽविदहितद्वताकञ्यातिष्टोमभिन्नयागत्वेन विनिगमनाविर- 
हात् । अतः स्वाङ्गतय।ऽवि!हितद्वताकत्वमेव तत् । 

न चास्यापि पूवक्तेन विनिगमनाविरहः | 'देन्दरवायवं 
गृह्णातीष्यादो ग्रहणसम्बन्धितयाञ्तरे देवताविधितिय््यस्येव 
नियामकत्वात् । अतश्चोन्नयनेऽपि देवतासम्बन्धपतचादभ्युन्नी- 
तस्येवोत्तरयागाथत्वं न पूवेशेषस्येति तस्य पृवेदेवतासम्बन्धान- 
पायात्तत्मतिपत्तिरूपे भक्षणे कतेव्ये उपछक्ष्णाीय एवेन्द्र; । य 
हन्नयनस्योन्नीतसंसगेस्य वा पुवेषप्रातिपर्यथेता परयाजलेषा- 
भिषार णवद्धवेत् ततो विेषप्रतिपस्या सामान्यपथरतिपात्तिरूपस्य 
भक्षणस्य बाथान्नोपलक्ष्येतापि। नतु तदस्ति। षस्य पात्रोपट- 
क्षणल्वेन श्चुतस्य प्राघान्यङक्षणायां भमाणामावादभ्युक्नीतस्योः 



सिद्धान्तः | दृततीयाध्यायस्य दितीथः पाद्ः। २८७ 

तर यागाङ्गस्वेन विधाने वाक्यमेदाच्च । अतो भक्षणरूपमतिपत्ते- 
रावश्यकत्वादुपलक्षणीय एवेन्द्र इति सिद्धम् । 

भयोजनस्य पक्षोक्तवेऽप्यूहस्येन््रभदानमात्रसम्बन्धिस्वस्य 
वा॒स्थीयत्वामावदिरताद्दारदेतुभूतस्य पएवशेषत्युत्तरयागा- 
ड्त्वसदसद्धावरूपस्य विचारस्य स्थायिनः स्थायिभूतं भयौ. 
जन सुत्तरयागक।टेऽभ्युन्नीतस्येव देवतासम्बन्धानुसन्धानमिस्ये- 
वंविधं द्रष्टव्यम् ॥ सुतरं स्पष्ट ॥ 

इस्यन्तरागभिण्यां प्रथमं पुनरभ्युन्नीताधिकरणमप् ॥ 
( पुनरभ्युक्नीतपूदेवतोपलक्षणाधिकरणम् ) (१९) 
न 

॥॥ 

अथ द्वितीयं पाल्लीवते दविदैवत्यदेवतो- 
पटच्वणाधिकरणम् | (१३) 

सू-पात्नीवते तु पूववत् ॥ ३-३-३२ ॥ 
( विचथस्ंकयौ ) 

दिदेवस्यशेषाधंमादित्यस्था्छीस्थसतोमे प्रातस्सवने सम. 
वनीय तृतीयसवने सषृष्टादित्यस्थाखीस्थसोपेन सह पूवग्हीता- 
्रयणस्थारीस्थस्सोमः पात्रान्तरे कत्वा पुनराग्रचणस्थास्यां 
गृह्यते । पश्चाच्चोषफांशुपात्रेण पानलीवतपाग्रयणादुशरह्वाती!ति 

श्रुतम् | तास्पन्पाद्लावत तच्छष् भह््पिप्राण कि मन्त तहवताप्ः 

पत्रीवानूहेनो पलक्षणीयः ! उत द्विदेवयक्ेषाधस्यापि सषटत्वात्त 

हेवता अपि वाखिविन्द्रवायुपित्रावरूणा्विनोऽपीति विचायते 
( सङ्गतेः ) 

पू्वाधिकरणब्युत्पादितस्य पूषेदेवतासम्बन्धापनयस्यापवा- 
द्ादनन्तरलङ्गतिः । अपादानभूता्रयणगापेतरूपाद्रस्तुसामथ्यां 
द्नाग्रपणरूपस्यापि पूवेशेषस्य पनवतयागङ्गत्वाभेषानाब 



@ 9 (= १ ८. 
२८६८ मीमांसाकास्तुमे [ पालीवताधिकरण- 

पादाध्यायस्चङ्तिः | 

अत्र च यद्यपीदं सङ्कतित्रयमूहविषय वरिचारहेतुभृतपूर्शेषा- 
पनयनषिचार एव सम्भवतीति नोहविशेषविचारस्यह कथि. 
दुषयागः, तथापि हन्द्रपीताधिकरणमध्ये चिन्तनात्तनापि 
सङ्गतिकायार्थं तदीयद्वितीयपूवेपक्षोपनी वनेन तत्करणे नाती- 
वासङ्तस् । 

( पूवेपश्चः ) 
तन्न ग्हतातीखंस्य कमाकाह्ाया आवरयकत्वात् सखवा- 

क्ये कमेकारकान्तराश्चतेराग्रपणारूयसोपस्यैव क्त्वेनान्व- 
यात्तस्येव पत्रीवहेवतासम्बन्धेन पात्नीवतयागाङ्त्वपरतीते- 
स्तत्संश्षएस्यापि पूषशषस्योत्तरदेवगासम्बन्धाम।वाप्पृषेवस्पूवे- 
देवताप्तम्बन्ध्ापन साुपपत्तस्तस्यापि परतिपच्यथं भक्षणावकयं- 
भावे चपसवद्वहाभ्याप्तानापमप्येन्रयागाभ्या सथककतितय।ऽ तिदेशः 
प्राप्ते मन्त्रे उहेन सवेदेवतोपरुक्षणम् , 

न चाग्रयणादित्यपादानविभक्तिश्रवगाह्तीयाषष्योरभा- 

वेन तस्य कमेत्वानुपपत्तरपादनारेतस्य चाग्रयणानाग्रयणसाधा- 
रणस्य ससष्टस्य सोमरसस्य ग्रहणकपरलेनान्वयोपपत्तेः पत्रे. 
षस्याप्युचरदेवतासम्बन्धो पपत्तिरिति वाच्यम् । अपेतद्रन्यस्या- 
दााव्दतवेन ग्रहणकमस्वेनान्वयानुपपत्तेः । अतश्च तद्राचकषदा- 
ध्याहारापेक्षया पञ्चम्या एव कमेलखलक्षणाया न्याय्यत्वायुक्त- 
मा्रयणस्येव कमेत्वम् । अस्तु वाऽऽग्रपणापेतस्यैव कर्मत, तथा 
प्याग्रयणक्रोषस्यैव तदपेतत्वं न त्वनाग्रयणरेषस्य । तस्य पूर्वशेषा- 
दपेतघवात् } अतस्तस्या त्रदे वता सम्बन्धाभविन पूषेदेवतासम्बन्धा- 
नपायान्पूषवर्स्वोपलक्षणमिति सूत्रायेः ॥ 

{ इति पूर्वपक्षः ) 



ॐ ५ 

सिद्धान्तः] दतीयाध्याथस्व दितीयः पादः २८९ 

[त सू-ग्रहणादराऽपनीतं स्यात्त ॥ २-२-३३॥ (पि) 
( अथ सिद्धान्तः ) 

नाग्रयणस्येव पत्तीवदहेवतासम्बन्धः, तस्यापादानमाभ्रतया 
श्रवणेन प्रहणकमेत्वाभावात् | 

न च प्रयाजज्ेषवरलछक्षणा। अपाद्ानत्वेऽप्यदृष्टा्त्वाभावात्। 
न च कम।काह्ु वात्स । अपादानसाम्यैनो पसिथतस्यापे- 

तस्यैव कमेत्वेनान्वथापपत्तेः ! | 
न च तस्याङ्ःब्दसम्, उक्तविध यापस्थितस्य पालीवतपिति 

तद्धितेन परापदेसभवाद् । यच्छाग्रयणावयवस्यैव तदपेतत्वं न 
स्वनाग्रयणावयवस्यत्युक्तम् । तत् षात् पर्णं पत्तीत्यादौ कड- 
कुररादिपत्रस्यापि वृक्षप्नददरक्नापादानकत्वप्रतीतेः भरक्तेऽप्याग्र- 
यणाव्यववदनाग्रयणादयवस्याग्रयणापेतत्वो पपत्तरयुक्तम् । 

न चेवं सेसृष्टस्य सोपरसस्याग्रयणापादानकल्ववदनाश्रय- 
णापादानकवस्यापि पस्वादाग्रयणापादानकत्वरूपस्य विशेषण- 
स्यान्ययोगव्यावतकत्वाभावेन विदेषणत्वातुपपात्तिः। स्वसंसश- 
नाग्रयणयोगव्यावर्कसराभावेऽप्ययोगव्यावतकलेनाससष्ान्पयो- 
गग्यावतेकत्वेन षा विशेषणत्वोपपत्तेः | 

अतश्च नाग्रयणस्यापि पूवशेषस्य पत्रीवहेवतास्षम्बन्धा- 
तस्य च पुवदेवता्म्बन्धापनयं विना पूर्वाधिकरणपूर्ववक्षन्या- 
येनाञुषपत्तेः अपनीतदेवतासम्बन्धरूपसोपमक्षणेनापनीतस- 
म्बन्धदेवतोपछक्षयितव्या । 

नलु सम्बन्धापनयेऽपि भूतपूवंगत्योपलक्षणं पूषेदेवताया 
युक्तमेव । न च प्रकृतो तथाऽतुपलक्षणादभा कृतका या पत्तिः । इन्दर 
पीतस्येति क्तप्रत्ययेन भूतकाट्बाचिना मुतस्येषोपलक्षणीयला- 

३.७ 



धिकरण- 

| परतो. च यूतसम्बन्धाभावनादिकेमेणि क्तपरस्ययम 
डीकत्य यस्यन्द्रम्बन्धोत्पत्तिक्षणो उत्तः तस्येत्य्थाविगमात् 
प्रकृता सम्बन्धसन्वकःाक इव विकतो तन्नाश्चकादेऽप्युत्पत्ति 
क्षणष्टत्तित्वर्यादिक्ञेषादुपरक्तणोपपत्तिरिति चत्- 

न् ; पातज्ब्दस्यात्र स्वीकार ख्यसम्बन्धवाचित्वात्तस्य चं 
रोके नाक्षदक्चायां स्वदेत हत्येवं प्रयोगाभावेन विदच्मानस्यैव 
प्रत्ययेन कथङ्धिटूाच्यसवेनावधारणात्पतीतिवशेन वियमानष्- 
ठसमानकाछशनन्यापाराती त्वस्यैव क्तप्रत्ययेन स्वत्राभिधानाच्च 
तरियमानस्येव सम्बन्धा्यफटस्य भरङृतावुपलक्षणेन विदत 
तद भावादमाकृतकायेकारितापातेन विकृतावुपलक्षणातुषपन्तेः । 
तस्पास्पन्नीषदेवतेवोपरक्षणीया । स्थायिषिचारभयोजनं स्याग- 
काठे आशग्रयणस्येवानुसन्धानायावः । सूत्रे स्पष्टम् ॥ 

इत्यन्तरागाभेण्यां द्वितयं पाल्लीतरताधकरणम् (१३) 

अथ तृतीयं पाश्लीवते त्वष्टुश्देदतात्यािकरणस् (१४) 

मरू-तशरं तृपरक्षयेत्पानात ॥ ३-२-३४ ॥ 
{ विषयसक्षःपखङ्खतयः ) 

तस्मिन्नेव पाललीवतयायाङ्गमूते क्षमन्ते किं तष्टुरप्युहेनोप 

क्षणम् १ उत नेत्ति विचायते। (१)५अब्ना३ ई पल्लवा रेस्सचू्दवेन 
त्वषा सप्र पिबे त्याध्वयवमन्त्रारङ्गाखष्टुरपि पान्नौवतयागा 
ङ्त्वमस्ति न वेवि स्थायिविचारस्य पादाध्यायस्ङ्गतिस्स्पष्ठा। 
पातीवतयमि पचै द्रव्यविचारं कृते्घुना देवताविचारात्ा- 
सद्धिकी । ऊहविष्व।रसद्गातिस्त पूववदेव । 
1111111 क 

१. ते. सं १-४~२५७. 



पूवेपक्षः ] दछतीयाद्वायस्य द्वितीयः वाद्ः। २९१ 
( ओ 

( पूवपक्षः ) 
तत्र यद्यपि त्रद्विषा पीदन्पा्रस्य दद्धिदेन देवतात्वसु- 

[य ® 

क्तम्, तथापि पनीवच्छब्द्य यांगिकष्य नित्यं वितरेष्यस्ताकाह्ु- 
त्वाद्यं प्रमाणान्तरेण वि्रेष्यं पूरणीयम् । नच शब्दस्य 
देवतात्वात्पूरणवेयथ्येप् , तथात्वेऽपि भातिपदिकत्वसिद्धयथं त 
दपेक्षणात् | 

ननु त्यागक्रालनिस्चारणतिषयत्वरूषदेव स्वस्य तद्धि- 
ताथत्रात्तदनुरोपेनाथेपरस्यापि प्रातिपदिकस्य छक्षणया श. 
व्दपरत्वमङ्ीकत्य चब्दस्य देवतात्वमिष्टम् । अतश्च च्यागकाटे- 

ऽर्यानुसन्धानं विनापि पतीवच्छन्दमाचमरयोगेण शद्ञाथोपपततः 
यत्र चतुर्थ्यपि न प्रयोक्तव्या तत्र वरिरेष्यवाचकपद्भयोगस्य 
कोपयोगः ? परं मथमैव साधुत्वयेयुस्चारगीयेति चत्- 

न ; अथेमरत्यथानुङ्रचतुध्यैन्तपदोचारमरूपस्येवोदेकस्य 

दद्धज्यवहाराधागधटकत्वावगमेन चतुध्य॑न्तपदोचार णवच्छन्द्- 

स्याथेमत्ययस्पाप्यावरथकत्वेन तत्र॒ विशषेष्यपिक्षायां तद्रा 
चच तुथ्पन्त्ञब्दो स्वार णस्यावर्यकत्वात् । अत एव त्यागस्य 

पमानसतवेऽप्युक्तविधोदेशस्य निराकाङ्कुतवसिद्वथ तद्राचक्प- 

दथयोगोऽपि याश्ञेकानां सङ्गच्छते । तेस्पात्द्दु विशेष्यता 

काङ्को गिकपदस्थठे तत्समपणं मपाणान्तरेणति । 

तदिह यथेवाधिरूपस्य तिरेष्यस्य घन्त्रद्णँन समपणं तथेव 

लवष्टुरपि। तस्यापि मन्त्रवर्णेन देबतातवा्षानात् । तथाहि-- 

यद्यपि ताबदभेरिव शब्दतः पानपदलक्ष्यस्वाकारः प्रतीयते 

पतीवच्छब्दखामानाधिकरण्यं च तथापि व्वष्टुस्तदस्ववा।चस- 

नृश्छब्देन साहित्यादगमात्तस्य चेकरक्रियान्वयानिपित्तकृत्वा च 
टुरप्यथाद्धिकिष्टविधौ विशेषण विधिवर्स्वीक रा रूयपान्म्ब- 



२९३ | स्वष्ट्धिकरण- 

न्धावगतेस्तस्य च तदुदेमेन यागं विनानुपपतेदवतालाक्तिदधिः । 
अत एव तद्वलेन पन्नीवत्तायापपि तस्य सादिस्यभ्र् । 

एदं च देवशब्दोऽपि देवतात्वपरस्ङ्च्छते । अतश्च मन्त्र 
स्वष्टुरपि स्वीकारान्वयित्ेनाभिवद्विधो पती वच्छडरपिशेष्यत्व- 
भरतीतेस्तस्यापि देवताम् । तत्राप्यधिखष्टोने व्यासक्त विके 
ष्यता । पन्ते मिन्नपदोपादानेन मस्येकपेव तस्पतीतेः। अपि 

तु भयेकमेव सथुच्चयेन । अतश "पत्नीवते ऽप्रये वष्र इदं न सम? 
ति स्यागसिद्धः । अय वा मन्त्रे सष्टृखाहित्यविक्िष्ठस्या्नेरुषा- 

दानाद्विधावपि तादसस्येव विशेष्यता । तेन पत्नीवते ष्टु 
सहितायाप्रय इति त्यागः | तेन सष्डुरप्युपलक्षणम् । सूच 

स्पष्रम् ॥ 
( इति पूवेपक्षः ) 
रः $ (५ 

सू-अतुलयत्वातच्च नव स्यत् ५ २-<-र (सि) 

| ( अथ ल्िद्ध्ान्तः ) 

नाभिना तस्यस्वष्टा । चाब्देनफाया तु रक्षितस्वीकारान्वयेन 

शी ध्रभरतीतिविरेष्यल्वेनाभिनासहभावश्चत्यन्यथातुपपत्तिकटिपित- 
स्वरी कारसम्बन्धव र छम्पविशोष्यत्वस्य तवष्टुस्साम्पानु पपत्तेः । 

न॒ चान्यथानुपवत्तिरपि, 
(सैव दज्ञनिः पुत्रेमीरं बहति गरदैभी ॥ 
इत्यादौ क्रियान्वरयामव्रेऽपि वियमानतवमात्रेण पहमाव- 

द्धनात् । अतश्च दष्टुस्स्वीकारसस्बन्धामावेऽप्यतिस्तुयरय 
वि्यपानलोपचारेण सरहमावसङ्कीतनोपपत्तेः न मन्बादपि 

सहभावप्रतीतिरेकान्तिका । देवक्षब्दोऽपिन दवतान्नब्दादिषव 

देवतास्वमाह । मतुष्यलादिवदिन्द्रादिरात्तनातिवाचतवात् । 



सिद्धान्तः] तलीयाध्यायस्य द्विती 

दवतत्ववाचलसेऽपि वा यागान्तरगतस्येव देवतात्वस्यामिस्तु 
त्यथ सङ्कातेन।पपतेश । तस्मान्न सष्टोपलक्षणीयः । स्थाधित्ि- 
चारभरयाजनं पुत्रं च स्पष्टम् ॥ 

इत्यन्तरागरभिरण्यां तृतीयं खष्ूधिकरगमभ् ॥ (१४) 
-~--~-~---->--“~~---*-------- 

अथ चतुधं चिशदधिकरणम् ॥ (१५) 
(~ त 

तुनशच्च पररथत्वव ॥ ३-२-३६ ॥ 

( चिषयसंक्यसङ्तथः ) 
तद्यागाङ्गभूत मक्षमन्तर एव किं जयरद्धिशषदेवतोपरक्षयित- 

च्या { नेति विचारः अत्रापि “एमिरमरे सरथं यह्व वाङ्नान रथं 
वो विभवो ह्र्वाः । पन्नीवतद्धिशतं जश्च देवानतुष्वघमावह मादय 
स्वे'“ति याजञ्पापन्त्रवणात्तेषां पाद्लीवतयाओे देवतास्भास्ति न 
तात स्थावावचारस्य पद्ध्यायसङ्खातः पूत्ेवत् । आतिदतिक्ा 

त्वमन्तर्ा । 

( पूवे पक्लः ) 
अधिफाश्ञद्ध तु पत्र ष्टुः पलीवच्छभ्दसापानाधिकरण्या- 

भावात् प्रस्युत(१) “हयुक्तं ऽप्रणाने" हस्यतुक्चासनेन गुण- 
त्वस्येवावगतेः नाप्रितुर्यत्वभित्युक्तम् । धकृत तु यथेवाध््रयेवमन्त्र 
अभेः पत्रीवच्छन्दसामानाधिकरण्यं तथाञ्प्रीसियोञये याज्यामन्त्र 
त्रयस्खिशदेवानापपीविकषादुमयोरपि विशेष्यखप्र् । 

न चैवं पात्रीवतमिति विषावनन्य्े एकवचनान्तेन विग्रहः 
वरयस्खिशदं मे च बहुवचनान्तेनेधेवं वैरूप्यापत्तिः । उभया 
ऽविकेषेण बहु चनान्तेनेव विग्रहोपपततेः । अत एव तत्तन्मन्त्र 

१. घा. घु. २-३-१९. 



(न 

प्रा मांसाकौस्तुमे | त्रिश्षदाधिकरण- २९४ 

उभयोरपि नेरपेक्ष्येण पजीवत्पदप्तामानायिकरण्यावगमानैरवे- 
्येभेव विक्षष्यत्वावगपेऽपि विधाबुमयोस्तात्पयंग्राहकमहदरतेन 
पन्नीवच्छब्देन युगपदभिधानादुषादेयसारहित्यस्य विवक्षितला- 
दु भयास्सयुच्चयोपपत्तिः । 

वस्तुतस्तु याञ्वामन्त्रे्ेः पत्रीवत्पदसाधानाधेकरण्या- 
क्फ 

भावेऽपि विङ्घष्यमाच्रस्वा्रेरश्रबणादेकवाक्योपादानेन चया्च- 
दादेवेस्सयुद्धयो पपत्तिः । 

अस्तु वा याञ्यामन्त्रे उत्तशर्थ हे अभ्रे पत्रीवतो देवान्सवधां 
सोपाख्यमन्नमतु लक्षीकृयाऽऽवह पादयस्व चेर्येवमथेके त्रय. 
खिशदेवानापेव सोमसम्बन्धावगमाद्रेश्च तदावाहनकरणाथ- 
मेव पूवो हे अग्र वमभिस्नयलिरदवेस्सह सरथं समानं रथमधि 
नानारयेवां आयाहि, यतस्तेऽ्वा विभवन्तीत्यथंके आवाई- 
नात् अभनेदैविस्सम्बन्धामावात्रगमेनाध्वयंवमन्े च तर्य 
हविस्सम्बन्धावगपेनधिः पाक्षिक विशेष्यत्वम् । नत्वेतावता त्रय- 
सिशदेवानां विकेष्यसवे किञचिद्भ(धकमरसिति | तेषां याज्यापन्तर 
नित्यमेव हविस्सम्बन्धावरगमादिति । 

( सिडान्तः ) 
सा तेवं परिहतेव्या-न व्रयञ्खिश्षदेव। उपटक्षणीयाः । 

तेषां याञ्यामन्त्रेऽपि त्यागोदेश्यस्वानवगमेन पर्नीवस्पद् विक्े- 
ष्यत्वायोमात् । 

यद्यपि हि तेषामश्निदत्तेन सोमेन मद्र्श्यते तथापि यज 
मानेन तावदभ्रय एव दत्त इति गम्यते । अन्यथा अभिकर्तेकपा- 
दनश्रवणानुपपत्तेः । अतश्च य्पि तेषां पादनं स॒ख्ये स्यात्त 
थापि न यजषानकतेकत्यागोदेश्यस्वावगमः । अप्नरेव लाध्व- 
येवमन्त्रवणाद्याञ्यामन्तेऽपि साक्षादश्नीधा आवहनात्तत् । 



सिद्धन्तः] तृतीधाध्यायस्य दितीयः पाद्ः। २९५ 

वस्तुतस्तु माद नस्याप्यञ्निकतृकस्याभ्भिगतशामिल्वख्यापना- 
थमवोपादान मित्याध्वयेवमन््रवणीनुसारेण करप्यमानघ्वादभेरेव 
देव्रतास्वमप्रिरुद्धम् । तेन न त्रयस्िशदेवा उपलक्षणीयाः । 
स्थायिविचारपयोजनं सूत्र च स्पष्टम् ॥ 

इत्यन्तरागर्भिण्यां चतुथं जिक्लदधिकरणम् ॥(१९) 

अथ पञ्चमभलुवषट्कारदक्तानुपक्तक्षणधिकरणम् (१६) 
५७ १ स॒-वपृट्कारथ्च कतृवत् ॥ ३-२-३८ ॥(पू 

( चिषयसंशायसङ्तयः ) 

अतुवषट्कारदेवताभूतोऽपनिभेक्षमन्त्रे उपलक्षणीयो नवेति 
विच।येते ¦ अत्रातिदे्ठिकी अनन्तरसङ्गतिः । 

( पूवंपश्चः ) 
तत्रामुवषट्कारयागस्तावन्न ज्योतिष्ठोमयागाभ्यासः। अपि 

तु कमान्तरमिख विवादम् । "अभ्य ऽनु यजतीति तन्त्रसार 
पृते विधौ भाप्तयागावुवादेनाभिदेवताया वषयरकारयागोत्तर- 
त्वस्य चानुशब्दोक्तस्य विधाने वाक्यमेदापत्तेः विशिषकमे- 

विध्यवरयं भावात् तस्य च सामस्या्रे विहायन्ुयजताः'त्य- 

नेन मन्त्रविधिना मान्त्रवणिके सोपाख्यद्रव्ये समपिते घमोन्त- 

राकाह्कयां प्रकरणात् ज्योतिष्टोमाङगमृतेऽप्यस्मिन्यागे वेमृधव- 

त्सोमद्रव्यकत्वसादृरयात्तदीयविध्यन्तमापैरतिदेश्ेन यागौयसो- 
मभक्तमे तम्पन्त्रे च परप्चि युक्तमेवानेन्द्रपदानोत्तरवत्तदीयदेवता- 
भूत।गन्युपरक्षणम् ! तत्रापि शद्विरनद्रवायवस्य भक्षयाते । दिध 

तस्य वषट॒करोती"टादा यागमभदेन मक्षणारात्तदशेनादनुवष- 
टूकाराङ्मक्षणस्य पृथगोत्रातुष्ठानम् । तत्र च तदेवत्तोपलक्षणम् । 



२९६ मीभांसाकौस्तुमे [ अनुवषट्काराधिकरण- 

अथ वेन्द्रवायवादो भक्षणाद्वा चनिकलस्य वक्ष्यमाण. 
त्थादन्यत्र बषट्कारातुवषट्कारयागाङ्गयूतयोस्सो पभक्षयोस्तन्त्र 
णानुष्टानातचतत्रैव देवतताद्रयोपलक्षणम् । 

नन्वेतस्यानुवषट्कार यागस्य कमान्तरसेऽपि पृथक्सोप- 
ग्रहणविष्यभावात्कथस्िदतिदेशेन तत्माश्चिस्मषेऽपि वा “यद्ध 
विरव॑हति वैन शेषेण सयोजयति देदतामिस्यथेवादेन वषट्कार. 
देवतायै यद्धविरषहति तच्छेदेणानुरषटरकारदेवतां संयोजयतीत्य- 
यकेन वषट्कारयागीयसोपरेषद्रम्यकत्वमतीतेस्तदा चोतहराधा- 
दिनस्तिपत्निलक्षणस्सखेनानुवषट्कार यागस्य प्रतिपत्तिकषेला- 
वसरायात् । 

यद्रा सोम्या बी हीरयन्ुदषट्करोति ! तेनेव हस्थितान्सोः 
मान्भक्षयन्ति ¦ स एव सोमस्य सवष्टकृ"दिति द्रव्यभरतिपर्यथं- 
सिष्टकृयागहपत्वसंस्तददेपि च तन्निश्चयावगतेस्सङ्षं च स्वि. 
एकद्रतन्त्रायुष्ठानपुवषटूकारयागस्य पूवेपक्षयित्वा चषट्कारया 
गानेन्तयेरूपक्र पपर थकः्वा दिदेव त्येष्वनुषषट्कारानिषेधरूपाशिङ्धा चख 
व्यमाणाया आदत्तेरथकमेत्वे तन्त्रादुध्रनप्रस डे नानुपपत्तेः भ. 
तिपत्तिकमत्वद्योतकत्वात् भरतिपत्तिकमत्वं तावद् विवादम् 

न च तेनेव संस्थितान् सोमान् भक्षयन्तीःत्यत्र सोमस्य 
भक्षणा्थमवज्ेपितस्य स्वरूपेण समाश्निरूपसंस्थानुपपततर्भक्ष- 
णस्यापि सोमजन्यत्वेन जन्याथिधायेण सस्थावादातुपपत्तेः 
कायोभि्रायेग तन्याख्यानस्यात्ररयकत्वाद्तुवषटकारस्या्थैक - 
मेतवामादरे च तेन काय्तमाप्यामिषानानुपपत्तस्संस्थालिङ्गा्त- 
स्याथेकमत्वमिति केषां चिदुक्तं युक्तम् । अनुवषटूकारस्याश्रायि- 
कमस्वेन स्यागांशषदूपकायाभि प्रायेण तदुपपत्तेः 

अतोऽस्य भरतिपत्निकपत्वाचस्याथकमपभूतसामयाग विङृति- 



> तृतीयाध्यायस्य दितीथः पाद्; २९७ 

त्वेऽपि चिष्फासावम्थवाजिनवागन्यायेनै- 
तिकतेग्यताकाहुमयां सोषजन्ययागत्वसाडशयेनातिदे सोपपत्तेः । 
यथा च बानिनाहिषागस्य भरदिपत्तिकपेत्वं तथा तत्र तत्र नि- 
रूपयिष्यापः । अता युक्तयुपछक्षमापिति प्राक्ष- 

( सिद्धान्तः ) 
अभिषघीयते-सस्यषनुवषर्कारयायः कमान्तरभ्, वषर् 

कारयागाङ्गं परतिपसिकमं च, तथापि तस्वानेन्द्रभदानेषु ताव- 
दतिदभनेव पा्घत्वास्यद्तविवायुपलक्षणेन नोषलक्षणाशङ्का । 

नच प्रकुतावेवानुवषटृक्रारयागस्यातिदेश्षप्राप्नि यक्षन्त 

देषतोपलक्षणसम्भवः । परकृतावेदेन्द्रयागे होत्रकचमसेष्वलुवषय्- 
कारस्येवामावात्। पध्यतः कारिचमसेषु तरसत्वेऽपि वा तस्य पया- 
जादिवरछत्छलविधानत्वेनेतिकतेग्यतानपेक्षणाद तिदेशानुपपत्तभं 
षस्य तन्पन्स्य वाऽप्राप्च्रुहेन देवतापक्षरुणस्याप्रस्क्तेः । 
यदितु कथञ्चित् “सोमे मन्षयती^त्यनन वेदिवाहेन्यायेनाङ्गप्रवा- 

नसाधारणसपोरेशेन भक्षणविधिप्रङ्गीछृत्यानुवषट्कारयागङ्- 
भुतस्यापि सोमस्य भक्षणश्चपदेक्षत एवं प्रा्घपित्युच्यते चथा 

पि वन्पद्चस्य व्व्रीहणां पेषः इति वदसापथ्यन तन्राविनि 

पोगादद्रस्क्तिदुरतरव । अत एवेन्द्रषीताविकरणसिद्ान्तस- 

त्था दद्िनियोगस्तु नेवानिष्ः । अत एदन्द्रपीताषिकरणप्रथा- 

जनस्यानुवषटूकारयागोऽपि विषय इत्यव कथनाथत्वादस्या- 

विकरणस्य पादाध्यायसङ्तिः । स्थायिविचारप्रयाजन साधा- 

रणाङ्न्यति रिक्तभधानपात्राङ्गानापनुवषद्कारयागाङ्गत्वासिद्धिः । 

सत्र त्वुवषटूकारदेवतापि नोपङक्षणीया । तस्यास्खयः- 
३७ 



वारकतृवत् । यथयृष्ठयुभा पान क्रियमाणे एवं हात्रा पीताऽपि 
न होतृपीतस्येत्येवध्युपर्यते तद्रहिति व्याख्येयप् ॥ 

इत्यन्तरागाभेण्यां एश्चपरप्रनुदषटूकारदे वताहुपरक्ष 
णाधिकरणघ्र् ॥ ( १६ ) 

अथानेन्दाणाभमयन्यक नक्षणाविक्षरणन् (१७) 

मू-छन्दःप्रतिषेषस्वु सवेगामित्वात ।३-२-३<८॥ 
इन्द्र पीताधिकूरणाऽऽघ पूवंक्षवादी उरहपक्षं दूषयति-नाने 

द्रषूहः । यागकत्वेन प्रक्तिदिकारयावा्म्मदात् 
न चाभ्याक्चानापेव सोपरफर्चपसःभ्याद्ानामिव कथञ्चि. 

त्फरवस्वेनाङ्खग्राहित्वोपपत्तेः भरकृतिविकार मायोपपा्तिः । तट 
दिह नित्यानिस्यसयोगविरोषादेस्छपानविष्यमावहतीरमाबेन 
परकर णात्छकाभ्याक्तानां समपानवरिधानसखपिपत्तेः । 

न॒ चेहापि मानग्रहुणपन्नयोरिन्द्रपदासमात्रदिषयत्वाच्- 

दबुराधेन च पानग्रहणयोस्तस्संस्कायस्य सोपरय तत्संस्कारा- 
णां चारिषकादीनं सत्सबहितानां च दीक्नगीयादीनापप्येन्द्र- 
मदानसात्रविषत्वाबगतस्सपानविध्यमावोपपत्तिरिति वास्यम् | 
अङ्गाबुरोषेन भ्रषानानां स्वस्वोदेश्यपङ्का चकर्वानुपपत्तेः । 

न चाभ्निविध्यनुरोधेन करतु्रिष्यपिकारसङ्ोचवत्तदुपपात्ति। 
यथाविनियोगषधिक्ास्स्य षषे वक्ष्यपाणलवादङ्गातुरोषेनाधका- 
रिपङ्चेऽपि तदितरश्चतस्वारेश्यसङ्धोचातुपपत्तेः । 

किञाञ्चिदिधयोराधानात्ययनष्रिध्यतुनिष्पन्नयो; ऋतुभिः 
ध्यम्युक्ततेन स्वतारसद्धयारेव(पजीवनाव् परमयुक्तो पनी विनां 



धिकरणम् ] तृतीयाध्यायस्य दवितीयः वाद्ः। २९९ 

च तद्भावे स्वावुष्टठानामावस्य परयुक्तेश्चाक्तेकलपनापदिन बि- 
धिखाधकापादकस्य परपरयुक्तपूवैपदाथोनन्तयभावि काम्य- 
सापिषन्यनुष्ठानामावस्येव दुप्राचेद्धस्वाचुक्तमदधिदिच्योः क 
तुविष्यषिकारिपङ्काचकत्वम् । प्रहत तु मानग्रहणमन््रयोस्तदुदे- 
यामां च परम्रयुक्छत्वामविन करदुविधिपयुक्तत्वकटपनावश्यम्मा- 
वात्सवाभ्यासानां च प्रकरणाविशेपेणाङ्विनियोगपयोगतिधि- 
रपकत्वोपपततेनं सङ्कोचे किचि न्नियामकमसिति । अत एव पान- 
ग्रहणमन्त्रयोङिङ्ग द् ्रीहीणां पेष!ईतिवदेन्द्रमदानपात्रदिषयस्वेऽपि 
मानादीनां पुरोडाश्चपरतिष्ठापनस्येव प्वैव्रिंषयत्वात्तदीयपान- 
प्ररणयोने समन्तरकत्वम् । 

यद्यपि च पानादीनां सवोभ्यासीयकोमे सछ्देवातुघ्रानान्न 
तावता कथिदुष्ानोपयोगः, तथाप्यन्द्रमदानोचरं सर्वसोमन्े 
प्रदानान्तरार्थं सोमान्तरे मीयपाने शृष्चपागे बाऽमन्व्रकत्वा. 
सिद्धिः । 

वस्तुतस्तु विधिवाक्ये वघ्ुपखगुणस्याश्रवणा दिन्द्राय 
वघुभरते इति मन्त्रे तस्मतिपादनस्य व्यथेत्वापरत्तेः वपुपसद- 
मिन््रातिरिक्तमङतदेवततायात्रपरम् । अतश मन्त्रादपि सवेभद्ा- 
नविषयातेव । 

यत्त॒ पूरे सुत्रह्मण्यानिगदस्येन्द्रपदस्येव भदृतदेवतो- 
पापलक्षगायेत्विन्द्रपदस्येस्येवं पक्तान्तरमुषन्यस्तपम् , सत् 
सष्टष्टान्तं सक्षणायां धरमाणायादादुपेक्षितम् । घुत्रह्मण्यानिगदो 
ऽपि हि छिङ्ादिन्द्रमदानाङ्पेव । अष्ष्टुत्याश्चेयी सुब्रह्मण्ये'ति 
त॒ धाङतस्येन््रास्पासस्य ''आस्नेया अरहा सवन्तीःति वचनेना- 
मिदेवत्यस्वान्यायेनेवोहभाप्रैरनुवादः) प्रकारान्तरं च नवमे ब्ष्यते। 
तत्सिद्धं नेन्द्रभदानमात्रविषयसं धपाणाभिति : 



गरी मांसाकोस्तुमे [ रेन्दागनमक्षणेमन्वामावा- 

एवं च सोतन यजेते'त्यादौ न प्ामानाधिकरण्येन वेति 
पृ । अपि त्ववद्छेदकावच्छेदेनेवेत्यपि युखभष्र्। सोभपदावु- 

वाद्धाद्ा तु सक्तुविनियोगविधिकर्पनाव्यादत्तिफककतयापि 
विष्युपयत्तावनुवादत्वे वैयथ्यापत्तेः पशुमोपाधिकरण एव नि- 
रस्ता । अतः प्रकृतिविष्तिमाषामाषानाहाकषद्धः। 

यत्तु “अनुष्टुपच्छन्दस इति भक्षयन्तं नमती'"त्यनुवादरि्घ 
तदथा्ठस्येवावुष्टुपछन्दःपदविशिष्टस्यहस्य बिधानोपपत्तरसा- 
धक्श्् | तवापि हि जगतीच्छन्दःपदे उस्याप्राप्रलादिशिष्टविधि- 
रावश्थक एव । सामान्यतो यत्र छुत्रविदृहमापिस्तु न विधिराष- 
दापादिकेत्यतन्ा सा । 

धत्रं तु नोहः, धमाणां सर्वाभ्यासगापिखेन प्रतिषि 
कारभावासम्भदात् । यस्तु पुतरैछन्दःपरतिषेधेन छन्दोऽन्वरतिषि- 
स्छश्ोऽप्युपपन्न इति व्याख्येयम् ॥ 

भ 

इति अनेन्द्राणापमन्त्रकभक्षणाधिकरणम् ॥ (१७) 
मिवा 

अथ दित्तीयान्तरागासण्यामेन्द्रान्रमक्चने 
मन्त्राघावाधिकरणसर् । (*८) 

-देन्द्रागने तु िङ्गमवा स्यात ॥३-२-३९५॥ 
( विषयसश्चथस्ङ्खतयः ) 

इाचपुवेपक्षवायुक्तस्यैवानेन्द्रेवभन्धकत्वस्य कोष्ठशोधनि- 
कार्थं विचायते \ क्ते यत्ान्यतदहित इन्द्रो देवता, यथेन्द्राग्यादौ 
तत्र इन्द्रपीतस्येति मन्त्रो भवत्युत नेति । पादाध्यायानन्त- 
रसङ्तयरस्पष्टाः । | 



न 

सृतो याध्यायस्य दितीवः षाद विकरणम् | 

( पृवपश्चः ) 
तत्र यथपि चतु्धाकरणाधिकरणन्यायेनेैनद्राग्न्योव्यास- 

ल्य्त्तद वतात्वान्ेन्द्रपीतपदेनन्द्राय लयक्त इति ब्युत्प्ये- 
द्रो देवतलसन क्ञक्या व्यपदेष्टुं तथापि पीतक्षन्दश्य त्यक्त. 
त्वलक्षणायां परमाणामावाचतुथीस्षमासस्यानतुकरिषटस्वेनान्याय्य- 
त्वात्कथञ्चिदनुश्चासनेऽपि वा हुताहुतसयुदायस्थैव पूर्वं लयक्तः 
स्थ होमेन नशशादहुतस्य च यष्वपाणस्यात्यक्तत्वनेन्द्रपीतपद 
व्यपदेशानुपपत्तेः पीतत्वमेव पीतपदनोच्यते। पानस्य च रसा 
स्व!दनरूपस्य देवता निष्ठस्य व्यास्षञ्य त्यक्तेऽपि सोपेऽवथवश्चः 
परत्येकष्चुपपत्तः टित्थमातृषदेवेन्द्रपी तपदेन मकष्यमाणावस्य इद्धा 
निष्कुष्य व्यपदेश्नोपपात्तिः । 

वस्तुतस्तु रसास्वादनरूपस्य पानस्य नवपे निषस्स्यमान- 
त्वात्कथच्िदङ्ीकरिऽपि वा स्यक्तत्वदत्सद्चदायस्येव तत्सम्मवेना- 
हुतमत्रे तव्यपेदशस्योपचारिकतवतास्यापत्तः न पीतत्वं पीतपदा- 
थेः । नाप्याहवनीयञुखपरक्षेपदूपपापचास्कि पानं रक्षणय। 
तपदाथेः। तथात्वेऽपि हुतस्येव परीचपदेन व्यपदेकापतेः तत्छम्ब- 

न्थिनो भक््यमागस्याहूतस्येन्दरपीतपदे नोपलक्षणायम् । इन्द्रपीत 

पदे घातूपपदभत्ययपयुदाये लक्षणापत्तेः । अतोऽत्र पोतपदन 

देवस्वपदारम्बनतया पास्नीवतायपिकरणोपपादितो देवतास्वी- 

कार एव ठक्षणया प्रतिपाधते । 

एवं चेन्द्रेण स्वीञत इत्येवं ठतीयासमासेऽपि “कठंकरणे 

छ ताबहुक" मित्येव लक्षगानुगताो मवेष्यति | स्वकारस्य च ध 

मि्राहकपमपाणेनादयवाचयत्रिसाधारण्येनेव कट्पनान्न हुतेक्षषप- 

का्ने कञिदुपचारः 

ढाके च व्यासस्य त्यागेऽपि परस्येकमेव सम्प्रदानन् स्वा 



से [ ेन्द्रगनभक्षणेमन्त्रामावा - 

कारदरेनाव् स्वीकारस्य परतिदेवताधिष्ठानं भेदेन कस्पनाप- 
पत्तः टित्थपातृबद्रयाक्चल्य च्यागेऽधेस्येन््रपीतशब्देन व्यप 
देक्षोपपच्चिः । चतुधांछरणे तु दद्धितेन देषतासस्येबोक्तस्वा 
व्याक्ष्य्टत्तिदेदत्ाकस्य श्रहणपिति वैषम्याद् पौनर्क्स्यं च । 
सूत्र स्पष्टम् ॥ 
। ( इति पूवैः पक्षः ) 

मू-एकसमन्वा देवतान्तराद्विभागवत् ॥३-२-४०॥ 
( अथ {सिद्धान्तः ) 

नान्यस्षहिेन्द्रदेबताके मन्त्रः । खदुक्त रीस्यैव रसास्वादनह- 
पस्याभ्निघुखपक्षेपरूपस्य वा पानस्येनद्रपीततपदेनानमिघानात् । 
स्वीछतसे तु पीतपदेन कक्ष्यत इति यथ्चपि क्षक्यते वक्तुं तथापि 
स्वीकार्य व्यासञ्यघ्रत्तिदेवतास्यङे व्यासक्तदैवतानिरूपि- 
तस्यंकस्येव छागेन फरपनोपपत्तौ तक्नानालकस्पने पषाणाभा- 
वाचतुर्धाकरणष्पव्रिंभा गवेव नेकेन व्यपदेकषोपपात्तः । अत एव 
तरे देवतान्तरादवतान्तरनिदूपितस्वीकारादित्येवं उयाख्येयब् 

यत्त वातिकादां यथाश्रुतधुजस्वारस्वास्याग एव यजमानन्या 
पारः पीतपदेन टक्ष्यत एस्यङ्षीद्कत्य सिद्धान्त उपपादितः, स 
स्वीक(रमनङ्कीषत्यापि सिदन्तश्श्षक्यते वक्तुमिति भरौषिषद्- 
देनाथेश् । 

वस्तुतस्तु स्वीकाराङ्गकरणाददयकतवस्यापि पाल्लीवताषि- 
करणाद् बुपपादनास्यागस्य च दुताहुत्चयुदायविषयस्वेना 
हुतमात्रविषयत्वायावादहुतस्य धादुपपदपत्ययस्तपुदायात्पकेने- 
द्रपीतपदेन पुनरपि रक्तणापत्तेः सखीकारस्य तु धर्थि्राहकप्रमा- 
णनावयवावयविदतिखेनेष कट्पनाह्ाधवेन पाधातुना स्वीका- 
रात्रे ठक्षयिखा सिद्धान्त उपपादनीयः । 



धिकरणम् ] तृतीयाध्यायस्य दितीथःपाद्ः। ३०३ 

अमन्त्रकत्वपुरव पक्षस्य चास्थायितेन स्थायिविचारमयो- 
जनपर-देन्द्राग्नेऽपि सवनदिक्ञषणतया मन्तपन्ते परयोऽ्ये तदयां- 
सुसन्पानवखायां पीदपदेन व्यास्चस्यट्त्तिदेवतानिरूपित पएक- 
स्वीकारत्वान्न तस्यानुस्न्धाने सिद्धान्ते । पूरवेपक्षे भिन्नत्वात्त- 
उवसवेति द्रष्टव्यम् । सं व्याख्यातम् ॥ 

इवि दकीवान्तरामभि्यां भथममेन्द्र्रभक्ते पन्त्रा- 
भवािकरणप्र् । ( १८ ) 
पोर्ण 

^. 

अथ भन्तमन्छ्स्य गाथज्ान्यच्छन्दस्कऽपि 
विलिधोगाधिकरणमर् ॥ (१९) 

सू-छन्द्श्च देवतावत् ॥२३-२-४ १॥ 
( विषथयद्धच्रायक्ङ्तथः ) 

भक्षपन््र एव मगाथत्रछन्दस' इत्यादि श्चतमर् । तच्च गायत्र 

छन्दो रस्येति व्युत्फश्यानन्तरपद्ापात्ततत्तत्सोमविकरेषणं, न तु 

पैपदोपात्तसदनविक्षिषणम् । सिद्धान्तवदविमृष्टविधेयांशता- 
पत्तेरित्थविवादम् । इदं तु विचायंते-किमितस्पदसामथ्यानुरो- 
येन केवल्गायन्रछन्दस्केन्द्रप्रदान एव भक्षप्न्त्रः | किं बान्य- 
च्छन्दोयुक्तगायज्छन्दस्केऽपीति । पादध्यापसद्गती स्पष्टे । इनदर 

दीतपदेनेव केषरगायत्रच्छन्दस्क एव भसक्तस्यापवाद्ाद्नन्तरा । 

यद्यपि चायं विचारः इन्द्रपीताधिकरणसिद्धान्ते सवनवि- 

फेषणस्पे स्थितेऽपि केव कगाध्चच्छन्दस्कप्रदानदत्पातस्सवनप- 
म्बन्दिकतोपयक्षण एवाय मन्त्र उदान्यक्ठदहितेऽपीत्येव शक्यते 

कर तथापि पूवौधिकरणापवाद्येहापि सङ्तिसत्वान्नान्धरा 
छता चिन्वारूपेमापि विचारे कश्चिद्विरोषः । 



मीमां साकोस्तुमे [ मक्षमन्त्रस्यगायत्रान्य- 

स्तुतस्तु सवनविक्षेदणस्वे गायत्रादिपदानं र 
स्छवनं, त्ैष्टुयं पाध्यन्दिनं सवने, जागतं वृतीयसवनदित्याथ्- 
वादान्तरे तचत्सवनस्ापानाधिकररण्यदश्चेनेन गोण्या वया ततत्छ- 
वनप्रतिपादकस्वाद्रायचच्छन्दःपरे कपेधारपेभेव तत्स 
स्वोपपत्तेनोक्तविचारमयोजनषस्तीतोहेव सङ्गतिः । 

( पूकपक्चः ) 
तन्न पएवाधिक्ररणवदेव गायत्रच्छन्दःपदस्वान्यसापेक्षगाय- 

घरच्छन्दरकपदानविषयसपवे बहूरवीहैसमासमङ्गमयेन केवल्गायत्र- 
च्छन्दस्कपद्ान समभ्बान्धिस्लो पपरत्वम् । 

न च उयोतिष्ठोमे तादशप्रदानाभावः । तत्र तद्भावेऽपि 
यत्र श हस्पतिसवादौ (गायत्रमतदहरमदती'यादिश्चतेः कऊेवठगा- 
यत्रादिच्छन्दस्कता तत्रास्योत्कर्षोपपत्तेः । 

न च सामान्यसम्बन्धवोधकप्रमाणामावः । रोकिकक्षोपे 
फेवखगायचच्छन्दस्कस्वस्य भातस्सवनसम्बन्धितस्यन्द्रपीतत्वा- 
देश्दासम्यवेन द्यारस्या पारिनेष्यादेव तरिशेषणसामर्ध्याद्ष्चह- 
स्पतिसवीयसाोमपरतीत्युपवत्तेस्तसयोजनाभाकवात् । 

यत्व कधिद्धक्षानुवाकसमाख्यया सामान्यस्तम्बन्ध इत्यु- 
क्तम् , तरलाकेऽपि मक्षपद्धावादुपेक्षिवम् । तस्मात् ब्हस्पतिस- 
वीयेन्दरमदान एवायं मन्त्रः । न प्राङ्घते । सूतं स्पष्टघ् ॥ 

( इति पूतेपक्षः ) 

व्ाऽभावदेकृच्छन्दसः ॥३-२-४२॥ (सि) 
( अथ सिडान्तः ) 

उपदेक्षातिदेश्षाभ्यां सरवेष्वेवायं पत्तर; । भज्कतावेवायोभ- 
व्याद्त्तिपान्रपरकाक्चनेन निवेक्षोपपत्तेः । 

भ षि 

[ल ८ पमि 
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